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I. Wstęp: sektor prywatny i edukacja kulturalna
Sektor kultury oferujący usługi kulturalne o zróżnicowanej dostępności i jakości przestaje być
domeną publicznych centrów kultury, teatrów, filharmonii, bibliotek i muzeów. Teren
parcelowany dla potrzeb ekspresji, kreatywnej konsumpcji i edukacji kulturalnej Polaków
tworzony jest obecnie przez różnorodne nowe typy organizacji i sektor prywatny.
Sklepy z dizajnem i parki tematyczne, markowe instytucje w obszarze współczesnego tańca i
krytycznego teatru, wydawnictwa muzyczne i stacje radiowe, kluboksięgarnie i wreszcie:
pracownie edukacji artystycznej oraz inne inicjatywy przedsiębiorcze w obszarze aktywności
artystycznych i edukacji kulturalnej podlegają reorganizacji, by pasować do
zindywidualizowanych potrzeb wielotysięcznych grup niszowych lub komercyjnie
zogniskowanych odbiorców oferty-konsumentów. Inicjatorzy i menedżerowie tych
aktywności z pogranicza biznesu i kultury artystycznej są strategicznie ukierunkowani na
przyciąganie uwagi, angażowanie klientów w ich nowe usługi i kulturalne produkty,
opakowane atrakcyjną narracją.
Kraje postkomunistyczne w Europie, w tym Polska, pozostają ciągle zdominowane przez
myślenie o kulturze z perspektywy dominacji i odpowiedzialności sektora publicznego,
państwowego lub samorządowego, finansowanego z pieniędzy podatników. Zdecydowana
większość wydatków budżetowych na kulturę trafia do publicznych teatrów, orkiestr,
centrów kultury, bibliotek i muzeów. Milena Dragićević-Šešić („Kultura: zarządzanie,
animacja, marketing”, 2010) zwraca uwagę na fakt charakterystyczny dla społeczności
krajów Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie etykieta przedsiębiorcy kulturalnego niesie
ciągle jeszcze negatywne skojarzenia. Zwłaszcza osoby opiniotwórcze, które uzyskały swój
status zawodowy przed 1989 rokiem, postrzegają przedsiębiorcę kulturalnego jako osobę
zarządzającą biznesem estradowym, działalnością rozrywkową, rekreacyjną, komercyjną,
popularną, często kiczowatą i niskiej artystycznej jakości. Sytuują przedsiębiorców sektora
kultury w obszarze mało ambitnej ekonomii spędzania czasu wolnego, z dala od poważnych,
intrygujących inicjatyw artystycznych i edukacyjnych.
Do kwestii interesujących należy społeczny i środowiskowy odbiór posiłkowania się pojęciem
„przedsiębiorcy kulturalnego”. Przedsiębiorczość postrzegana jest w Polsce w kręgach
profesjonalnych związanych z kulturą bardziej jako cecha, skłonność, podejście niż zawód.
Termin ten wprowadza sens związany z działaniem biznesowym, wytwórcą, strategiem w
dziedzinie osiągania zysku, właścicielem firmy, inicjatorem podmiotu gospodarczego.
Skojarzenie prowadzi bezpośrednio do osoby w charakterze spiritus movens projektu,
miejsca lub grupy osób zaangażowanych w działalność kulturalną, posiadającą potencjał
rozpoznawalnej marki i grupę klientów gotową zapłacić za kulturalny produkt. W praktyce
częściej spotykanym pojęciem pożytkowanym do wskazania osoby zarządzającej inicjatywą
kulturalną jest słowo menedżer, czasem także producent. Kiedyś mówiło się o impresario,
intendencie. W projektach kulturalno-społecznych i z zakresu edukacji kulturalnej słowo
przedsiębiorca nie ma w Polsce pozytywnych konotacji. Budzi odziedziczone jeszcze po
mentalności poprzedniej epoki podejrzenie o nastawienie osoby organizującej wyłącznie na
zysk.
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Bariery i wyzwania w obszarze polskiej przedsiębiorczości kulturalnej
Istnieje wiele przeszkód i okoliczności stawiających wyzwania zarówno przed
przedsiębiorcami i menedżerami kultury, jak i osobami odpowiedzialnymi za realizację
edukacji w tym profesjonalnym obszarze. Warto przytoczyć kilka spostrzeżeń w tym zakresie
(Poprawski, „Wolnorynkowi ekwilibryści. Edukacja przedsiębiorcza i polskie kadry sektora
kultury”, 2015).
• Istnieje trend traktowania przedsiębiorczości kulturalnej jako zła koniecznego, sytuacji
zawodowej, która była okolicznością niechcianą przez osoby, które zostały zmuszone do
prowadzenia działalności kulturalnej „na własny rachunek”, które zostały przesunięte w
trybie „outsourcingu” do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, w wyniku zwolnienia
z pracy w instytucji kultury lub większej firmy z branży usług kulturalnych. To przypadek tak
zwanej wymuszonej lub adaptacyjnej przedsiębiorczości kulturalnej (Oakley, „Good work?
Rethinking cultural entrepreneurship”, 2014). Ta sytuacja najpierw wprowadza stres i buduje
negatywny klimat wokół pojęcia przedsiębiorczości, później dla wielu jest szansą, która
okazała się zbawienna, ale niepokój o raz zachwianą stabilność warunków do pracy ciągle
budzi lęk i dyskomfort.
• Istnieją również komunikacyjne i językowe bariery w przedsiębiorczości kulturalnej. Osoby
zamieszkujące sektor kultury rozmawiają ze sobą, ale często się nie rozumieją lub nie chcą
przekroczyć bariery zrozumienia, wysłuchania, twórczego, owocnego dialogu: artyści,
menedżerowie, pracownicy ministerstwa, samorządów, miast, akademicy żyją w odrębnych
światach i systemach pojęć, językowych enklawach.
• Przedsiębiorców i menedżerów kultury nie uczy się cierpliwości, uporczywości. Paraliżuje
ich często lęk przed długodystansowym, strategicznym planowaniem w kulturze, które
wykracza poza nabyte na studiach czy szkoleniach umiejętności. Zarządzający w obszarze
kultury nie mają również dość często wykształconych kompetencji estetycznych. Z tym wiąże
się łatwość, z jaką takie osoby zbyt ochoczo i bezkrytycznie, pozytywnie angażują się w
działania bliskie popularnym, komercyjnym standardom konsumpcji kulturalnej, bez
poszanowania jakości artystycznego procesu twórczego. Osoby te nie są również
przygotowane do budowania ofert partnerstwa międzysektorowego. Nie są przygotowane
do skutecznego neutralizowania największych wrogów przedsiębiorczości kulturalnej w
Polsce: biurokracji i nieprzejrzystego systemu przyznawania grantów publicznych dla ofert i
instytucji kulturalnych. Towarzyszy temu nieelastyczny model przepisów dotyczących
współpracy międzysektorowej, zwłaszcza na styku własności i zysku prywatnego oraz
pożytku publicznego. Dodatkowa udręka przybywa z urzędu skarbowego, który reprezentuje
to, co zniechęca do działania w kulturze. Dzięki polskiej polityce fiskalnej usługi kulturalne są
drogie, publiczne instytucje prawnie i finansowo są uprzywilejowane względem i częściowo
kosztem podmiotów prywatnych.
• Znaczącym wyzwaniem dla przedsiębiorczości kulturalnej jest w Polsce nadmierna
nieufność względem prywatnych graczy, firm działających w sektorze kultury. Paradoksalnie
to ci lekceważeni i odżegnywani od dobrych, publicznych intencji, są często znacznie
lepszymi profesjonalistami w obszarze dbania o pożytek publiczny, efektywność
wydatkowania i operacyjną skuteczność niźli pracownicy publicznego sektora kultury.
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Sektor prywatny a edukacja kulturalna
Podstawowe zadanie edukacji kulturalnej wydaje się niezmienne. Jak piszą autorzy
opublikowanego w roku 2009 „Raportu o edukacji kulturalnej w Polsce” jest to: „skuteczne
wprowadzanie jednostek i grup tego potrzebujących w kulturę". Kulturę, którą jak określają
autorzy raportu nie można traktować w sposób kanoniczny, stały i anachroniczny, gdyż takie
jej ujęcie powoduje efekt odwrotny do zamierzonego – zniechęcenie. W raporcie tym
podkreśla się także fakt, iż brakuje empirycznych badań, które umożliwiłyby ukazanie
konkretnych przykładów i tym samym projektowanie konkretnych rozwiązań czy modeli
działania.
Rola „nauczyciela” kultury, edukatora, animatora w procesie „wprowadzania w kulturę" jest
niejednokrotnie nie do przecenienia, dlatego też niesłychanie istotne jest to, by zobaczyć kim
są osoby prowadzące edukację kulturalną w prywatnym sektorze oraz czy mają możliwość
rozwijać swoje kompetencje. Mobilna, zmienna kultura wymaga od nich różnorodnych
kompetencji i ciągłej samoedukacji, które pozwolą za nią nadążyć. Czasy hierarchicznej
edukacji kulturalnej, rutynowej i nie dostosowującej się do zróżnicowanych potrzeb
odbiorców należy zdaniem autorów raportu jak najszybciej porzucić. Edukacja kulturalna
oparta na jednostronnej komunikacji, pozbawionej dialogu i narzucającej pewne schematy
wartości i myślenia nie ma prawa, w dzisiejszej rzeczywistości społecznej, być skuteczna. Na
te założenia z jeszcze innej perspektywy patrzy między innymi Piotr Knaś (Małopolski Instytut
Kultury, Małopolskie Obserwatorium Kultury, Forum Kraków – sieć animatorów kultury)
który analizując publikację „Edukacja kulturowa. Podręcznik” (Centrum Praktyk
Edukacyjnych, 2014) dostrzega, że jego autorzy operują podziałem na „złe” upowszechnianie
kultury i edukację kulturalną (opartą o kulturze jako kanonie i reprodukowania zastanych
modeli kulturowości, pamięci i dziedzictwa) oraz „dobrą” animację i edukację kulturową
(opartą na kulturze jako dialogu/wymianie i krytycznej interpretacji kultury i dziedzictwa).
Złej przypisując charakter negatywny: przemocowy, tradycjonalistyczny traktując ją jako
sfalsyfikowany i niemodny styl uprawiania działalności kulturalnej. Dobrej przypisując miano
partycypacyjnego, postępowego, nowoczesnego i pożądanego. Autor tekstu „Animacja i
edukacja kulturowa. Czy kulturowość wypiera kulturalność?” postuluje by myśleć o animacji i
edukacji nie jako „konfrontacji” lecz jako kontinuum łączącym „z jednej strony kulturalność a
z drugiej kulturowość”. Nasz zespół badawczy jest podobnego zdania. Zauważyć należy, iż są
pewne dziedziny edukacji kulturalnej, gdzie zarówno hierarchiczność jak i kanoniczność są
nie do wyeliminowania. Nie można bez tych elementów nikogo nauczyć podstaw gry na
instrumencie (bez znajomości nut i przekazu kanonicznej wiedzy muzycznej). Nie można
także nauczyć tańca towarzyskiego bez konieczności narzucenia pewnych kanonów
(postawy, tempa etc.).
Ogólnopolskie badania naszego zespołu badawczego z 2013 roku (finansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury i
Związku Miast Polskich) pt. „Kompetencje lokalnych liderów edukacji kulturalnej. Studium
metod, mediów i warunków kulturalnego oddziaływania na mieszkańców polskich” ukazały
jak różne środowiska związane z edukacją kulturalną w odmienny sposób rozumieją zakres
jakże szerokiego pojęcia jakim jest „edukacja kulturalna”. Owymi czterema badanymi
grupami byli respondenci z: instytucji kultury, instytucji oświatowych, samorządu oraz
organizacji pozarządowych (były to zatem osoby, które tworzą wizje, programy, realizują
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konkretne projekty edukacji kulturalnej lub dystrybuują na nią środki finansowe). Badani
(514 osób) poproszeni zostali o wskazanie najważniejszych, w ich ocenie, znaczeń edukacji
kulturalnej. Do wyboru mieli siedem kategorii znaczeń edukacji kulturalnej:
1. jako przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze - powinna
wpływać na rozbudzenie potrzeb uczestnictwa w kulturze;
2. jako przygotowanie do twórczego działania artystycznego - powinna rozwijać twórcze,
kreatywne i artystyczne zainteresowania kulturą i sztuką, uczyć konkretnych
umiejętności i rozwijać talenty (np. śpiew, rysunek);
3. jako wprowadzenie w dziedzictwo kulturowe własnego regionu - powinna stawiać nacisk
na aspekty dziedzictwa kulturowego i tożsamości;
4. jako przygotowanie do krytycznego odbioru kultury współczesnej, zwłaszcza korzystania
z masowych środków przekazu;
5. jako kształcenie międzykulturowe - powinna uczyć wrażliwości i pomagać zrozumieć
inne kultury;
6. jako kształcenie wartości moralnych - powinna skupiać się na aspektach wychowania,
etyki i moralności;
7. jako kształcenie wartości obywatelskich - powinna skupiać się na problematyce
społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji, współpracy obywatelskiej i rozwoju kapitału
społecznego.
Analiza odpowiedzi (tego pytania wielokrotnego wyboru – maksymalnie badany mógł
wskazać 3 najbliższe mu obszary) pokazała różnorodność spojrzeń na edukacje kulturalną
badanych grup, która przekłada się na podejmowane działania (m.in. przekazywane treści,
formy i metody) poszczególnych środowisk w tym obszarze. Nasze badania pokazały między
innymi, iż badani związani z samorządem w największym stopniu (w porównaniu z innymi
badanymi grupami) widzą w edukacji kulturalnej proces, który wprowadza w tożsamość i
dziedzictwo kulturalne regionu (39,8%) oraz wprowadza do aktywnego i świadomego
uczestnictwa w kulturze (77,2%). Porównanie z pozostałymi grupami respondentów w
aspekcie edukacji kulturalnej „jako przygotowania do krytycznego odbioru kultury
współczesnej” pokazuje, iż samorządowcy w najmniejszym stopniu w tym obszarze (29,3%)
budowaliby jej znaczenie. Respondenci z instytucji kultury w największym stopniu (biorąc
pod uwagę wskazania wszystkich grup) postrzegają edukację kulturalną przez pryzmat
kształcenia międzykulturowego (51,7%) oraz przygotowania do twórczego działania
artystycznego (44,8%). Natomiast kiedy weźmiemy pod uwagę znaczenie edukacji kulturalnej
jako kształcenia wartości moralnych zauważymy, iż zdecydowanie największy odsetek
badanych (38,1%) wskazujący na takie znaczenie wywodzi się z grupy instytucji oświatowych.
Znaczące jest również to, iż największy procent odpowiedzi respondentów przypisujących
znaczenie edukacji kulturalnej jako kształcenia wartości obywatelskich należy do grupy osób
z trzeciego sektora (35,2%).
Często w publicznym dyskursie czy prywatnych rozmowach ludzie mają skłonność do
posługiwania się stereotypowymi opiniami o prywatnych podmiotach, które nie są poparte
żadnymi pogłębionymi danymi empirycznymi.
W projekcie „Współczesne oblicze polskiej kultury dziecięcej" jednym z pytań ankietowych
przeprowadzonych w ramach badań oferty kulturalnej skierowanej do dzieci od 2 – 12 roku
7

życia było: „Z czym się panu/pani kojarzą zajęcia prowadzone przez firmy prywatne?”.
Zebrano 258 (jak określili je sami autorzy badań „spontaniczne”) odpowiedzi respondentów.
Były one bardzo różnorodne. Z jednej strony respondenci łączyli ofertę z działaniami
związanymi z rozwojem dzieci (w nawiasach przykładowe odpowiedzi: wszechstronny
rozwój; z osobistym zyskiem; z dokształcaniem; zdobywanie wiedzy zróżnicowanymi
technikami), ale nie brakuje głosów negatywnych świadczących o tym, że nie o rozwój
dziecka a bardziej o samopoczucie rodzica chodzi (z wyścigiem szczurów przerzucanym na
dzieci; z lansem). Część badanych podkreślała aspekt finansowy (bogata oferta, często jednak
wysoko płatna; dla zawężonego grona odbiorców, często drogie; chęcią zdobywania
pieniędzy; komercja, atrakcyjność wizualna, szeroka reklama; zajęcia odpłatne). Inne osoby
zwracały uwagę na ofertę oceniając ją jako wysokiej jakości i korzystające z nowoczesnych
form i narzędzi edukacyjnych (ciekawe, innowacyjne, skierowane na potrzeby dziecka;
ciekawe, gadżety; dobrze wyposażone; skierowane na potrzeby dziecka; kojarzą się z
profesjonalnym podejściem i odpowiednimi kompetencjami; z wysokim profesjonalizmem)
czy „innego” podejścia (kolorowe pomieszczenia, miłe pełne entuzjazmu osoby prowadzące,
otwartość na rodzica; ciekawe, często inne niż zazwyczaj). Pojawiły się także opinie
odmienne (bywa różnie z jakością; zależy od firmy, jedne stawiają na jakość inne tylko chcą
zarobić). Niestety w projekcie tym nie dokonano pogłębionej analizy tego obszaru (np. przez
analizę odpowiedzi pod kątem danych społeczno-demograficznych respondentów czy
stopnia doświadczenia badanej osoby i jego dzieci z ofertą świadczoną przez podmioty
prywatne). Niemniej jednak uwidaczniają się tutaj pewne schematy myślowe, być może
nawet stereotypy czy obiegowe opinie dotyczące oferty kierowanej od prywatnych
przedsiębiorców.
Jedną z barier, które zostały wskazane po „Poznańskim Kongresie Kultury” dotyczyło iluzji
procesu edukacji kulturalnej związanej ze słabą jakością oferty kierowanej przez podmioty
prywatne do placówek oświatowych: „(…) przekonanie, że uczestnictwo kulturalne zapewnia
komercyjna oferta kierowana do szkół. Przecież do szkoły przyjeżdża czasem „teatr”, choć
nawet sami organizatorzy nie nazywają swojej oferty „teatrem”, tylko „teatrzykiem”: nie
budują scenografii, tylko ustawiają dwa roll-upy i parawanik, dwóch panów zmienia czapki,
czyli „kostium” itd. To często hochsztaplerstwo, które niestety daje złudne poczucie, że
uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym i że są edukowani, choć tak naprawdę nie ma to z
edukacją wiele wspólnego” (Edukacja kulturowa. Podręcznik, Poznań 2014, s. 93).
W związku z tak różnorodnym zakresem opinii dotyczącym przedsiębiorców działających w
obszarze edukacji kulturalnej i projektów edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci i
młodzieży przez te podmioty jednym z celów naszych badań jest dostarczenie empirycznych
danych eksplorujących ten obszar. Biorąc pod uwagę fakt, iż projekt jest nowatorski w swoim
obszarze diagnostycznym nasz zespół badawczy skoncentrował się na województwie
wielkopolskim – traktując je jako pole swoistego pilotażu. Zakładamy jednak, iż zdobyta
wiedza będzie z pewnością przydatna również dla innych regionów Polski.
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Miejsce, rola i tożsamość przedsiębiorców edukacji kulturalnej
W badanym zakresie zjawisk społecznych odnosimy się do pojęcia przedsiębiorców
prowadzących działalność w celu zarobkowym, we własnym imieniu i zawodowo. Cel
zarobkowy odróżnia ich od przedsiębiorców non for profit, których działalność w kulturze
łączy się z przeznaczeniem zysków na cele statutowe organizacji. Przedsiębiorcy edukacji
kulturalnej prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, najczęściej są
autorami wyjściowego konceptu działalności, nadając mu formę, nazwę, rejestrując
urzędowo, samodzielnie ustalając zakres i plan działania. Rozpatrywany sektor edukacji
kulturalnej generuje przedsiębiorców mikro skali, to znaczy takich, którzy w planach swojej
działalności nie zakładają rozbudowy zatrudnienia lub większych inwestycji warunkujących
rozwój. Jest to więc typ działalności z góry nastawiony na kooperację z najbliższym
środowiskiem odbiorców. W myśl najnowszych spostrzeżeń, społeczna relacja ról nadawców
i odbiorców sztuki przestaje być asymetryczna. Coraz częściej w gronie odbiorców sztuki
można wskazać potencjalnych twórców. To specyfika współczesnej kultury artystycznej
wyzwolonej z elitarnego na rzecz egalitarnego definiowania procesu twórczego a medialnej
strony kultury masowej. Powstaje pytanie, po której stronie, w tym nowym już
symetrycznym podziale uczestników kultury, lokują się przedsiębiorcy – edukatorzy? Czy
przygotowują do obydwu ról naraz? Podstawą przygotowań do otwarcia działalności w
zakresie edukacji kulturalnej jest osobiste, „prywatne” i nie pochodzące z profesjonalnych
źródeł badawczych rozeznanie środowiskowe. Potencjalni przedsiębiorcy-edukatorzy czerpią
przykłady z obserwacji instytucji najbliższych. Sposób funkcjonowania najbliższego domu
kultury podrzuca lub weryfikuje pomysł na własną działalność gospodarczą. Zapadają decyzje
o przyjęciu konkurencyjnej lub komplementarnej roli zawsze wobec jakiegoś najbliższego
wzoru. Gdy ktoś planuje założyć prywatną szkołę tańca, to analizuje rynek potrzeb na
podstawie tego, co może osobiście usłyszeć od innych, często znajomych osób. Bardzo często
impulsem do założenia działalności gospodarczej w zakresie edukacji jest zaobserwowana
potrzeba, która nie jest w ogóle lub w wystarczający sposób zaspokojona przez podmioty z
najbliższego otoczenia.
Wizerunek przedsiębiorcy edukacji kulturalnej kształtowany jest na bazie utorowanych
schematów komunikacji w branży edukacyjnej i artystycznej, przy czym silniej niż po stronie
ofert publicznych akcentowane są uchwytne efekty w zakresie umiejętności i kompetencji
praktycznych. W rozpatrywaniu aspektu zawodowości możliwe są różne modele wynikające
z odpowiedzi na pytania „kto kształci?” oraz „kogo kształci”? Tradycyjny model odpowiada
sytuacji, w której profesjonalnie wykształcony (lub kształcący się jeszcze) zawodowy artysta
oferuje usługi w zakresie niezawodowego uprawiania sztuki. Jasność tej sytuacji zakłóca
przypadek edukacji nastawionej na przygotowanie kandydatów do egzaminów na wyższe
uczelnie artystyczne. Praktyka ta słabnie wraz z kurczeniem się dominującej pozycji
wykształcenia akademickiego w sztuce. Przemiana części ruchu amatorskiego w nurt sztuki
niezależnej, na początku, czyli w końcówce XX wieku, była związana z bezinteresownymi
inicjatywami, wręcz manifestacyjnie oddalającymi od siebie kategorie ekonomiczne.
Działania te, które wówczas wynikały z niezgody na panujący system władzy, dały podstawy
rozwoju nowych technik, metod i wizji estetycznych, przyczyniając się do późniejszego
usamodzielnienia takich zjawisk w kulturze jak kino niezależne czy teatr offowy. Ponieważ
sztukę niezależną uprawia się już zawodowo (żyje z niej) przed przedsiębiorcami edukacji
kulturowej powstają nowe zadania: przygotowanie do pracy i współpracy w zespołach
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filmowych kina niezależnego lub grupach teatralnych wywodzących się z nurtów XX-wiecznej
awangardy.
Istotnym elementem budującym miejsce, rolę i tożsamość przedsiębiorców edukacji
kulturalnej jest sposób przyporządkowania prowadzonej przez nich działalności do sfery
potrzeb obserwowanych w najbliższym otoczeniu. Ponieważ generowanie i zaspakajanie
potrzeb edukacji kulturalnej odbywa się na tle funkcjonującego stylu życia mieszkańców,
potrzeby kulturalne najczęściej zapisane są na gruncie języka potocznego. To jak się mówi o
zjawiskach kultury ma znaczenie dla sposobu budowania potrzeb a w konsekwencji profiluje
miejsce i świadomość przedsiębiorców zajmujących się edukacją. Na gruncie języka
potocznego wygasa ostatecznie, niegdyś królujące znaczenie słowa „kulturalny” w
rozumieniu odznaczający się kulturą osobistą, dobrym wychowaniem. Z korzyścią dla
przedsiębiorców, w mowie potocznej, pod określeniem „kulturalny” zniknęły skojarzenia z
ogólnym i biernym znawstwem zjawisk w kulturze. Dziś nie rozpoznajemy czegoś, co jeszcze
niedawno nazywano „obyciem się w kulturze” a co oznaczało komplet niezbędnych i
najczęściej jednorazowych doświadczeń kontaktu ze wskazanymi dziełami. Współczesny
panel komunikacyjny pod hasłem „kulturalny” jasno otwiera obrazy zorganizowanej
aktywności nie tylko w zakresie upowszechniania, ale także tworzenia elementów, będących
składnikami kultury. Czy droga do takiego uczestnictwa wiedzie poprzez usługi oferowane
przez przedsiębiorców edukacji kulturalnej? Z pewnością tak, ale ich miejsce w obszarze
edukacji kulturalnej zdają się przysłaniać instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Głównie z powodu „zabezpieczenia” finansowego w postaci dotacji. Do tego typu różnic
dochodzi jeszcze bardzo skromne, słabo zauważalne umiejscowienie mikro przedsięwzięć w
rozbudowanym systemie kultury. Jedyne dyskusje społeczne toczą się wokół prywatnych
teatrów, których „prywatność” pokrywa się z wizerunkiem aktorów – przedsiębiorców,
bardziej znanych w rolach artystycznych niż gospodarczych. Używając żargonu
komputerowego możemy zaryzykować określenie, że grupa przedsiębiorców edukacji
kulturalnych jest „urządzeniem”, którego nie czyta system. Przedsiębiorcy podłączeni do
obszaru kultury nie czują się odrębnymi podmiotami, których „widzi” państwo lub
samorządy we własnej strategii rozwoju społeczeństw. W dokumentach konkursowych,
skierowanych do organizacji pozarządowych, możemy przeczytać, iż w edukacji kulturalnej
chodzi o rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności obywateli. Obydwa określenia dają się
zrozumieć jako zakres umiejętności nabywanych w celu dalszego wykorzystywania. Czyli
dokładnie takich jak np. kompetencje zdobywane wraz z nauką języka obcego. W nauczaniu
języków obcych istnienie przedsiębiorców jest przyjęte i nie podlega dyskusji. Prywatne
szkoły językowe mogą uczyć zarówno profesjonalnych tłumaczy jak i tych, którzy chcą się
komfortowo czuć na wycieczkach zagranicznych. Jedno i drugie przygotowanie kosztuje i
wpisane jest w strategię przedsiębiorców. Dlaczego ten model przedsiębiorcy,
odczuwającego swoją tożsamość i miejsce w społeczeństwie, nie wpisuje się w obszar
edukacji kulturalnej? Czym różni się edukacja językowa od edukacji kulturalnej? Głównie
pomiarem efektów. Poziom wysławiania się w języku obcym można przetestować przy
pomocy najprostszego, obiektywnego testu; ktoś albo jest już zrozumiały przez innego
interlokutora operującego tym językiem albo jeszcze nie. Efekty edukacji kulturalnej są
zdecydowanie mniej uchwytne, choć ważniejsze od efektów nauczania języka obcego.
Wprowadza to do rynkowej komunikacji kryterium zaufania, sięgające nie tylko jakości
produktu, ale też jego długofalowego działania. Czasami niewidocznego nawet w jednym
pokoleniu.
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II. O projekcie
Istotą projektu była diagnoza prywatnych podmiotów wraz z ewaluacją projektów i oferty
edukacji kulturalnej, którą przedsiębiorcy kierują do dzieci i młodzieży w różnych częściach
Wielkopolski. Nowatorski obszar badań był odpowiedzią na brak pogłębionych empirycznych
badań w tym zakresie. Zespół badawczy zaprogramował kompletny model badawczy
używając zarówno różnorodnych metod ilościowych i jakościowych jak i uwzględniając
perspektywę ocen, opinii i rekomendacji trzech stron: przedsiębiorców (w 2016 roku),
rodziców i kadry sektora oświaty (w 2017 roku). Niniejszy raport jest wynikiem
podsumowania dwóch lat projektu. Mamy nadzieję, że wyniki dwuletniego studium i badań
będą stanowiły użyteczną, praktyczną i strategiczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu
polityk kulturalnych i edukacyjnych.
Projekt „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania” zyskał
dofinansowanie jako jeden z czterech obejmujących obszar edukacji kulturalnej (i 21 w
ogóle) projektów badawczych z całej Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury w 2016 roku. Był on podzielony na
dwa etapy. Pierwszy, który odbył się w 2016 roku, skupiał uwagę badaczy na
przedsiębiorcach (różnej wielkości prywatnych podmiotach) działających w sferze edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Natomiast działania w 2017 roku
zogniskowane zostały wokół opinii rodziców i kadr sektora oświaty. W ocenie zespołu
badawczego taki wielogłos jest niezwykle cenny gdyż umożliwia poznanie opinii i ocen
różnych, najbardziej zaangażowanych, ale i decyzyjnych, podmiotów kształtujących proces
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Projekt rozłożony był w czasie ze względu na
specyfikę roku szkolnego i okres wakacji uniemożliwiający realizację badań w pełnym
zakresie w jednym roku.
Sam wybór Poznania i różnych miejsc na mapie województwa wielkopolskiego jako miejsca
działań projektu był celowy i nieprzypadkowy. Przedsiębiorczość jest jedną z głównych cech
etosu Wielkopolan. Zespół wybrał Poznań jako jedno z najciekawszych pod względem
różnorodności oraz bogactwa oferty i podmiotów prywatnych świadczących swoje usługi w
obszarze edukacji kulturalnej w województwie wielkopolskim. W stolicy Wielkopolski jest
również znaczny potencjał kadrowy – duża ilość absolwentów szkół artystycznych i
kierunków pedagogicznych z których część osób działa w sektorze prywatnym. Poznań nie
tylko ze względu na status stolicy województwa jest miastem szczególnie silnie
oddziaływującym na pozostałe miasta w Wielkopolsce (m.in. przez wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań i inspirowanie - wyznaczanie nowych standardów w relacji mieszkaniec-samorząd,
przedsiębiorca-samorząd oraz liczne inicjatywy ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości
m.in.: konkurs Poznański Lider Przedsiębiorczości, Poznański Ośrodek Wpierania
Przedsiębiorczości czy liczne Inkubatory i Preinkubatory Przedsiębiorczości - akademickie,
prywatne i zarządzane przez III sektor).
Projekt wpisuje się w obszary strategiczne i cele Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku
2030 w szczególności dotyczące dwóch obszarów strategicznych: 1) „Konkurencyjna
gospodarka” i celi strategicznych: „Poprawa warunków przestrzennych, infrastrukturalnych i
prawno-administracyjnych dla przedsiębiorstw (…)” oraz „Wzrost konkurencyjności i
innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności poprzez rozwój współpracy z poznańskimi
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uczelniami i instytucjami naukowo-badawczymi”; 2) „Jakości życia” a w szczególności celu:
„Podniesienie jakości kształcenia, opieki i wychowania” (m.in. przez edukację kulturalną
dzieci i młodzieży). Projekt pozwoli lepiej przygotować się do postawionych w dokumencie
strategicznym wyzwań – m.in: „Wzmocnienie pozycji kultury i wzrost poziomu uczestnictwa
w kulturze” (w którym elementarnym ogniwem są najmłodsi). Ponadto projekt bezpośrednio
nawiązuje do programu strategicznego „Kulturalny Poznań” w calach operacyjnych: „1.
Rozwój i zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta” [w szczególności w aspekcie:
„Wzmacnianie współpracy międzysektorowej (publicznej, obywatelskiej, prywatnej)
usprawniającej funkcjonowanie obszaru metropolii Poznań w obszarze kultury”] oraz „2.
Zwiększenie kompetencji kulturalnych mieszkańców miasta i regionu” – szczególnie w sferze:
„Wspieranie i promocja działań edukacyjnych w obszarze kultury realizowanych przez
podmioty publiczne, obywatelskie i prywatne tak, aby zwiększyć liczbę świadomych
odbiorców”.
W realizacji projektu wspierali zespół Fundacji ALTUM partnerzy: Centrum „Regionalne
Obserwatorium Kultury” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut
Kulturoznawstwa UAM, a także Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Nie udałoby
się zrealizować badań gdyby nie dwuletnie wsparcie finansowe Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego i Miasta Poznania a także Fundacji Zakłady Kórnickie (w 2017
roku).
Dlaczego badania sektora prywatnego?
Badanie to jest pionierskim, pierwszym prowadzonym na taką skalę, projektem badającym
obszar prywatnych podmiotów działających w obszarze edukacji kulturalnej. Wyszliśmy z
założenia, że sektor ten jest często niedostatecznie zauważany w sferze publicznej, dlatego
też przy pomocy różnych metod badawczych zespół Fundacji Altum i ROK UAM postanowił
zebrać opinie, informacje o ofercie, poznać motywacje i potrzeby tego, często pomijanego,
sektora. Projekt ten jest doskonałą sposobnością by ukazać tę ważną grupę osób
(współ)kreujących obszar edukacji kulturalnej. Zdiagnozowanie tego kim są (jakie mają
wykształcenie, doświadczenia, kompetencje) i jaką kierują do dzieci i młodzieży ofertę
edukacyjną (przekazywane treści, formy, metody i narzędzia jakim się posługują wraz z próbą
oceny ich jakości) a także tego jakie posiadają opinie i pomysły o różnych aspektach
funkcjonowania edukacji kulturalnej pozwoli zapełnić „białą plamę” i ukazać ich rzeczywisty
obraz.
Jednym z głównych założeń projektu było to, iż badaniami objęte zostaną nie tylko prywatne
podmioty kierujące swoją ofertę do wielkopolskich szkół i przedszkoli (organizujące w nich
np. koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, zajęcia plastyczne/rękodzielnicze/
ceramiczne, projekty edukacyjno-wychowawcze i kulturalne etc.), ale także te które
organizują ją w osobnych miejscach (np. prywatne szkoły artystyczne czy pracownie
osiedlowe mające różnorodną ofertę: projektów i zajęć umuzykalniających, tanecznych,
plastycznych, wokalnych, uczących gry na instrumentach muzycznych etc.). W kręgu
zainteresowania zespołu badawczego znalazły się zarówno osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą jak i większe prywatne podmioty.
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Etapy pierwszego roku projektu – metody badawcze
Pierwszym etapem badań był etap wstępny - desk research - a zatem „badanie zza biurka”:
szczegółowa analiza materiałów, raportów, danych, publikacji, materiałów zastanych, która
umożliwiła także lepsze zaprojektowanie narzędzi badań (FGI, IDI, ankieta, terenowe). Przy
okazji tego etapu badań tworzono potrzebne do dalszych prac bazy danych prywatnych
podmiotów oraz dokonano również analizy zasobów sieci: ogłoszeń na lokalnych portalach
informacyjnych, lokalnych baz firm, stron internetowych i profili na portalach społecznych
(np. Facebook) prywatnych podmiotów, które umożliwiły przeprowadzenie I etapu badań
netnograficznych: analizę oferty, przekazywanych treści i sposobu komunikowania się z
potencjalnym odbiorcą prezentowaną w Internecie.
Kolejny etap - nazwany właściwym - składał się z kilku elementów i użytych metod
badawczych. Pierwszym z nich były badania ilościowe (zaplanowane w 2016 r.) – ankiety
kierowane do podmiotów prywatnych działających w obszarze edukacji kulturalnej dzieci i
młodzieży działających w województwie wielkopolskim. Dzięki temu elementowi badań
pozyskano opinie od 60 prywatnych podmiotów realizujących swoje działania w edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży. Podmioty te pochodziły z różnych stron Wielkopolski i
zajmowały się różnorodnym spektrum edukacji kulturalnej.1 Zespół zrealizował również
zaplanowane na ten rok elementy badań jakościowych. Pierwszym z nich były zogniskowane
wywiady grupowe (FGI). Sesję fokusową (w postaci panelu dyskusyjnego) przeprowadzono w
dwóch lokalizacjach objętych badaniem (Poznań i Konin). Zdecydowano się na
przeprowadzenie dwóch nieco odmiennych paneli. W Koninie (w siedzibie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli) zaproszono ludzi kreujących lokalną kulturą i edukacją, dlatego też
zogniskowane wywiady grupowe odbyły się z udziałem osób reprezentujących środowiska
opiniotwórcze i kulturotwórcze tego miasta (wśród nich zaleźli się: przedsiębiorcy działający
w obszarze edukacji kulturalnej, dyrektorzy instytucji kultury, urzędów, władz
samorządowych, liderzy organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw, twórcy i animatorzy
kultury). Natomiast w Poznaniu w kawiarni Cafe Misja (Centrum Kultury Fara) zaproszono
wyłącznie przedstawicieli sektora prywatnego działającego w obszarze edukacji kulturalnej.
Dzięki temu poruszono większe spektrum tematów, uzyskano bardziej różnorodną dyskusję
(prowadzoną z różnych perspektyw) oraz szczere opinie (niekrępowane obecnością osób
reprezentujących inne sektory). W obu sesjach uczestniczyło łącznie 15 respondentów.
Kolejnym elementem zrealizowanych w 2016 roku badań jakościowych były indywidualne
wywiady pogłębione – osób reprezentujących różne obszary kultury i sztuki. Nasi badacze
przeprowadzili 8 IDI. Wśród badanych osób znalazły się:

1

M.in. nauka śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, warsztaty artystyczne z integracją
międzypokoleniową, zajęcia taneczne, edukacja muzyczna, edukacja teatralna, zajęcia o charakterze
psychologiczno-pedagogicznym, zajęcia umuzykalniające, warsztaty fotograficzne, warsztaty rękodzielnicze
oparte na tradycji i lokalnym dziedzictwie, zajęcia rozwojowe, koncerty edukacyjne, przedstawienia muzyczne,
nauczanie rytmiki i kształcenia słuchu, umuzykalnianie, kursy rysunku, animacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży, spektakle teatralne, kursy/warsztaty z zakresu projektowania i konstrukcji ubioru oraz szycia,
warsztaty cyrkowe, animacje cyrkowe, występy artystyczne, szkoła muzyczna, zajęcia kreatywne dla dzieci i
młodzieży, organizacja artystycznych urodzin, kompleksowa organizacja eventów dla dzieci, animacje w
przedszkolach, szkołach, firmach, ośrodkach kultury, artystyczne zajęcia pozalekcyjne
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 Krystyna Adamczak - Księgarnia „z Bajki” w Poznaniu (www.ksiegarniazbajki.pl) – miejsce
to powstało w 1991 roku i „od początku istnienia obrała sobie misję - torować drogę
dobrym książkom, zwłaszcza tym, które płyną pod prąd ...”. Księgarnia „z Bajki” realizuje
swoją misję poprzez rozliczne działania popularyzujące literaturę, m.in. spotkania
czytelników z pisarzami, poetami oraz ilustratorami książek a także liczne działania
skierowane do dzieci: Poranki Literackie, warsztaty, Literackie Imieninki dla Chłopczyka
lub Dziewczynki.
 Luiza Niedźwiedzka-Kowalonek - LUPA-Inkubator artystyczny w Puszczykowie
(www.facebook.com/inkubatorLupa), gdzie „tworzymy sztukę - muzykę i malarstwo.
Przygotowujemy pomysły i koncepcje artystyczne. Realizujemy wydarzenia artystyczne,
prowadzimy edukację artystyczną”.
 Grzegorz Kisielewski - Szkoła Muzyczna T. Burton (www.uczymymuzyki.com.pl) – „Zajrzyj
choć na chwilę do tego miejsca o ponad trzydziestoletniej tradycji, specyficznym
klimacie, wypełnionego pamiątkami i oddanymi muzyce ludźmi”. W ofercie m.in.: zajęcia
dla dzieci do lat 7, kształcenie słuchu, lekcje śpiewu, gry na: akordeonie, bębnach,
fortepianie, gitarze (akustycznej, klasycznej, elektrycznej, basowej), kontrabasie,
perkusji, saksofonie, skrzypach, trąbce. Działają w Poznaniu w dwóch lokalizacjach
(Rataje i Grunwald).
 Agata Nowaczyk-Łokaj - Warsztaty Agaty (www.warsztatyagaty.pl) – która „z
pierwotnego wykształcenia jest prawniczką, z pasji trenerką improwizacji tanecznych
metodą Living Dance Form, członkinią Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii – Polski
Teatr Tańca w Poznaniu i pedagożką. (…) W budowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci
towarzyszy mi zdecydowanie perspektywa Dziecka, podejście związane ze swobodą
wyboru, wzajemnym szacunkiem i oparciem w relacji Dziecko-Dorosły. Zajęcia prowadzę
z inspiracji wieloma metodami, tworząc z tego autorski program”. Oferta obejmuje
m.in.: Rozwojowe Grupy Zabawowe, GORDONKI - zajęcia umuzykalniające dla
NAJmłodszych, Zabawy z fizjoterapią, Dom Bajek, Spotkania z Przyrodą.
 Lucyna Winkel-Sobczak - Studio Teatralne Blum w Concordia Design (www.teatrblum.pl) - Teatr dla "naj-najmłodszych" założony w 2003 roku, był pierwszym polskim
teatrem tworzącym przedstawienia dla dzieci poniżej 3 roku życia. Studio Teatralne
Blum stworzyło kilkanaście autorskich spektakli w tym również spektakle plenerowe.
Wiele z nich zdobyło nagrody i wyróżnienia na licznych festiwalach w kraju i za granicą m.in. w Lizbonie (Portugalia) , Moskwie (Rosja), Wilnie (Litwa), Bolonii (Włochy), Umea
(Szwecja), Nancy (Francja), Hanowerze (Niemcy), Newry (Irlandia), Frankfurcie (Niemcy).
Scena teatru mieści się w Concordia Design.
 Justyna Lach (Concordia Design Centre - Marketing Manager) - Concordia Design
(www.concordiadesign.pl) - prywatne centrum designu - oferta obejmuje projekty dla
firm i instytucji, dla dorosłych i dla dzieci - we wszystkich tych obszarach misją jest
edukacja wokół projektowania. Realizują ją poprzez warsztaty, spotkania, działają też
jako kreatywne centrum konferencyjne, dla którego stworzyli własną metodologię event
design.
 Marta Rutkowska (Concordia Design Centre - koordynator projektów Concordia Kids) –
projekty obejmują szeroką całoroczną ofertę działań kreatywnych skierowanych do
dzieci i młodzieży m.in. warsztaty projektowe, zajęcia z robotyki, organizowanie urodzin
(m.in. urodzinki modowe, detektywistyczne, kulinarne, z Małym Inżynierem), ale także
dla dzieci z rodzicami (m.in. Mali odkrywcy. Poranne zabawy; Rodzinna Niedziela, cykl
"Dzieci plus Rodzice"). Filozofia działań opiera się na 4 elementach: kreatywność,
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prostota, interdyscyplinarność, zabawa. Concordia Design organizuje także (w 2017 roku
- 7 edycja) Festiwal EneDueDe - Festiwal Designu i Kreatywności dla Dzieci.
 Eliza Bernatowicz i Weronika Goszczyńska - Pracownia Wystaw Interaktywnych
"Aktywator" (www.aktywator.edu.pl; www.facebook.com/aktywatorsztuki), Kreatywna
Rodzina - zajmująca się działaniami związanymi z guestingiem („Śladami podróżników...”
to seria przewodników - plansz do aktywnego zwiedzania, Aktywny Przewodnik książkowy przewodnik po mieście dla dzieci), edukacją (m.in. LOKOMOBILA ogólnopolski konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na lokomobilę
przyszłości, konkurs wiedzy o gwarze poznańskiej), warsztatami (m.in. malowanie
światłem, Akcja Splot czyli wielkie wyplatanki rodzinne) czy koncepcjami aranżacji
instytucji kultury.
Zespół badawczy, by uzyskać jeszcze pełniejsze dane, włączył komponent związany z
realizacją badań terenowych. Podczas działań związanych z edukacją kulturalną kierowaną
do dzieci i młodzieży badacze dokonali w 2016 roku obserwacji naukowej w trzech
miejscach. Były nimi: 1) księgarnia „z Bajki”, 2) Studio Teatralne Blum - Concordia Design, 3)
Dom Bajek – warsztaty z książką dla dzieci, połączone z warsztatami robienia i wypiekania
pierników świątecznych organizowane w kawiarni Hygge w Poznaniu przez Fundację Jak
Malowana (www.jakmalowana.pl) - prowadzącą działalność gospodarczą zrzeszająca grupę
osób zawodowo zajmujących się kulturą, sztuką i edukacją. Jej głównym celem jest
podnoszenie jakości życia poprzez promocję i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki.
Podczas tych działań badacze mieli możliwość bezpośredniego przyjrzenia się metodom
pracy, formom zajęć, budowanym relacjom z uczestnikami, reakcjom odbiorców (dzieci i
młodzieży) na ofertę oraz kompetencjom edukatorów i animatorów.
Etapy drugiego roku projektu – metody badawcze
Pierwszym etapem badań w 2017 roku była kontynuacja realizowanych w pierwszym roku
projektu badań netnograficznych (netnografia - II etap) będącą analizą oferty,
przekazywanych treści i sposobu komunikowania się z potencjalnym odbiorcą prezentowaną
w Internecie. Nadała ona ważną perspektywę dwóch lat, umożliwiającą porównanie
zmian/lub ich braku na poszczególnych stronach, portalach i w badanym dyskursie.
Kolejny etap składał się z kilku elementów i użytych metod badawczych. Pierwszym z nich
były badania ilościowe (zaplanowane w 2017 r.) – ankiety kierowane do rodziców dzieci i
młodzieży. Zgodnie z przyjętymi założeniami badania ten etap zrealizowano przy pomocy
ankiety audytoryjnej (podczas spotkań z rodzicami – wywiadówek) oraz ankiety
dystrybuowanej i zbieranej przez wychowawców poszczególnych klas/grup przedszkolnych,
którą rodzice wypełniali w domu. Ankiety z rodzicami dzieci i młodzieży realizowane były w
różnych placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) w
Wielkopolsce zachowując przyjęte założenia dotyczące różnorodności placówek i wielkości
(oraz geograficznego położenia) miejsc badania. Ankiety zrealizowano w: Poznaniu, Koninie,
Gnieźnie, Luboniu, Kórniku, Szczytnikach Duchownych. Placówki oświatowe w których
zrealizowano badania w poszczególnych lokalizacjach:
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 Poznań: Przedszkole nr 29 im. Plastusia, Przedszkole nr 51, Przedszkole Horyzonty
(Fundacja Sternik), Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza,
Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, Szkoła Podstawowa
nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia, Szkoła Skrzydła
(Fundacja Sternik), Szkoła Horyzonty (Fundacja Sternik), Gimnazjum Zakonu Pijarów im.
św. Józefa Kalasancjusza, Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia.
 Konin: Przedszkole nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy", Przedszkole nr 25 „Bajka”,
Przedszkole nr 31 „Pod Tęczą”, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej, Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte, Szkoła
Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
 Gniezno: Przedszkole nr 15 „Pszczółka Maja”, Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy”,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. świętego Wojciecha, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I,
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi m. Polskich Noblistów
 Kórnik: Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Działyńskiego.
 Luboń: Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. T. Kutrzeby, Gimnazjum nr 1 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
 Szczytniki Duchowne: Zespół Szkolno - Gimnazjalny im. ks. Jana Twardowskiego
(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).
Łącznie zebrano 580 ankiet – głosów i opinii – badanych rodziców.
Zespół zrealizował również zaplanowane na ten rok elementy badań jakościowych.
Pierwszym z nich były indywidualne wywiady pogłębione – osób związanych z sektorem
oświatowym. Nasi badacze przeprowadzili 6 IDI. Wśród badanych osób znalazły się:
 Elżbieta Kaszkowiak - dyrektor Szkoły Podstawowa im. ppłk Maksymiliana Ciężkiego w
Baborowie,
 Katarzyna Kucia - v-ce dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku,
 Katarzyna Łuczyńska - dyrektor Przedszkola nr 23 im. Plastusia w Poznaniu,
 Klaudia Sobecka-Szcześniak - dyrektor Przedszkola nr 51 w Poznaniu,
 Radosław Sobkowiak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Świętego Wojciecha w
Gnieźnie,
 Barbara Zarzeczna - dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku.
Zespół badawczy w 2017 roku kontynuował także realizację badań terenowych. Podczas
działań związanych z edukacją kulturalną kierowaną do dzieci i młodzieży badacze dokonali
obserwacji naukowej w kolejnych trzech miejscach. Były nimi: 1) przedstawienie „Bajki
rozmaite” Agencji Art-Metanoia w Przedszkolu Samorządowym Nr 8 w Turku, 2) DELI Park –
park edukacji i rozrywki – Rosnówko, 3) Przedstawienie pt. „Hamburgery atakują” - Teatr
Gargulec w Szkole Podstawowej w Baborowie.
Charakterystyka badanego środowiska i trudności projektowe
Nie często badacze kultury dzielą się w raporcie „zapleczem” badawczym. Tym razem
postanowiliśmy zrobić wyjątek i pokazać „kulisy” projektu. Nie dlatego by „użalać” się nad
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niełatwą pracą kulturalnych eksploratorów (to oczywiście zawsze jest sama przyjemność), ale
dlatego, że mamy przekonanie, że informacje o tym stanowią ciekawą poznawczą
perspektywę, która dokłada kolejny kamyk do (na razie skromnego) ogródka stanowiącego
empiryczny opis prywatnego sektora. A zatem: dlaczego pierwszy rok badań nie należał do
najłatwiejszych? Otóż zespół badawczy podczas realizacji projektu spotkał się z trudnościami
w zasadzie już na samym początku. Etap desk research wskazał, iż liczba rzeczywistych
podmiotów aktywnie i aktualnie działających w badanym obszarze jest zdecydowanie
mniejsza niż deklaracje/zapisy wynikające z ogólnodostępnych formalnych danych
dotyczących charakteru działalności gospodarczej (baza Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej oraz kody PKD). O ile sam fakt „oderwania” deklarowanych
danych od rzeczywistości nie był zaskoczeniem dla zespołu to już skala tego zjawiska – i
owszem. W obliczu braku rzetelnych baz danych skupiających potencjalne osoby do badań
zdecydowaliśmy się na stworzenie własnych baz danych aktywnych podmiotów realizujących
działania w badanym obszarze w województwie. Do tego celu służyły nie tylko oficjalne
rejestry podmiotów gospodarczych, ale także (przede wszystkim) strony internetowe
potencjalnych podmiotów, katalogi firm, strony poszczególnych gmin, izb gospodarczych czy
stowarzyszeń przedsiębiorców. Nieodzowna okazała się również wyszukiwarka internetowa.
Po stworzeniu własnych baz zespół przystąpił do realizacji badań wykonując telefony do
wyszukanych wcześniej podmiotów a następnie wysyłając do nich ankietę drogą
elektroniczną. Mimo podjętych działań udało się pozyskać relatywnie niewielki zwrot
prawidłowo wypełnionych ankiet (ok 1/6: 60 ankiet-361 podmiotów w bazie). Oczywiście
udział w projekcie miał charakter dobrowolny jednakże w ocenie zespołu badawczego
przyczyn tych trudności należy doszukiwać się w charakterze pracy badanych pomiotów oraz
ocenie intencji innych sektorów stanowiących przy tym ważną dla zespołu charakterystyką
prywatnego sektora edukacji kulturalnej. Do najistotniejszych cech należą m.in.:
 nieprzyzwyczajenie prywatnych podmiotów do dzielenia się swoimi opiniami - nikt
wcześniej nie próbował zebrać ich głosów;
 nieufność oraz brak wiary w pomoc i zainteresowanie ze strony innych sektorów - co
było wielokrotnie artykułowane nie tylko podczas nieformalnych rozmów, ale także w
samej ankiecie i podczas innych form badawczych (IDI, FGI, terenowe), pojawiły się także
obawy przed wykorzystaniem ich krytycznych opinii o innych sektorach przeciw nim;
 kumulacji pracy i zajęć w różnych okresach np. okresem przedświątecznym, który
zaczyna się dla tego sektora bardzo wcześniej (już w listopadzie) i związany jest z
licznymi działaniami "świątecznymi" np: warsztaty ozdób choinkowych, kolędy,
przedstawienia o tematyce świątecznej, etc.);
 pojawiły się również wątpliwości badanych dotyczące korzyści jakie mogłyby płynąć z
podzielenia się z zespołem badawczym swoją wiedzą a nawet w skrajnych przypadkach
obawy o wykorzystanie tych informacji przeciw nim (np. podchwycenie pomysłów i
prezentowanie ich jako własne);
 szczególnie podkreślany był przez prywatne podmioty znaczny brak czasu i stopień ich
zajętości - związany z pracą na "własny rachunek", "brakiem instytucjonalnej pomocy"
(podmioty te w większości prowadzą firmę jednoosobowo a także wykonują prace
związaną z edukacją dzieci i młodzieży osobiście), osoby te nierzadko łączą prace w kilku
miejscach (i/oraz traktują działalność gospodarczą jako dodatkowe źródło zarobków);
 ponadto wydaje się także, że część podmiotów realizujących działania z zakresu edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży nie do końca myśli o swojej pracy w tak
ustrukturyzowanych kategoriach.
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III. Charakterystyka prywatnego sektora edukacji kulturalnej [dane jakościowe]
Sektor prywatny działający w sferze edukacji kulturalnej jest bez wątpienia jednym z jego
filarów. Czy jednak jest on dostrzegany przez pozostałe podmioty realizujące ofertę
kierowaną do dzieci i młodzieży? Jak jest on przez nie postrzegany? Jak postrzega sam siebie
i swoją rolę w edukacji? Czym się charakteryzuje, jak działa? Z jakimi problemami musi się
zmierzyć? Odpowiedzi, na między innymi, te pytania zespół badawczy zebrał podczas części
badań jakościowych realizowanych w pierwszym roku projektu. Pomogą one nakreślić jego
charakterystykę, ukażą różnorodność, specyfikę i wieloaspektowość tego sektora a czasem
zaskakującą (stereo)typowość sposobów myślenia o nim. Ukażą sposób jego działania,
myślenia o sobie a także o pozostałych podmiotach (współ)tworzących ofertę edukacji
kulturalnej. Opinie te pomogą lepiej te prywatne podmioty zrozumieć i tak naprawdę (w
obliczu nikłej, dotychczasowej, empirycznej wiedzy) „odkryć”. Dzięki temu możliwe będzie
podjęcie działań by wesprzeć ten sektor.
Specyfika sektora prywatnego
Co charakteryzuje przedsiębiorców realizujących ofertę w obszarze edukacji kulturalnej?
Pierwszym elementem jest to, że nie działają w tym obszarze przypadkowe osoby. Jeśli
jednak takie się trafią to w dość szybkim tempie znikają z rynku.
Sektor prywatny działający w kulturze on sobie radzi w tym sensie, że radzi sobie jeśli chodzi o wiedzę bo
jak ktoś się tym interesuje, w tym siedzi i wie co robi więc tu nie ma tak, że nagle coś się dzieje i
przypadkowe osoby się tym zajmują. Nie, jeśli ktoś chce w to wejść to ma już jakąś wiedzę. [N]2
Moją motywacją było między innymi to, że nie zaczynałam od zera, że jestem świeżynką po studiach,
niczego nigdy nie zrobiłam i zaczynam dopiero swoją pracę. Tylko, gdzieś tam te doświadczenia w
różnych rodzajach form zatrudnienia wcześniejszych są. Myślę, że dało mi to pewien ogląd jak wygląda
ten rynek i sytuacja, stąd taka decyzja. [P]
Zauważyłam już, że są ludzie, którzy są np. germanistami i mają szkoły [językowe], otwierają plastykę, bo
to jest taki następny etap i ponieważ oni nie są w stanie sprawdzić nauczyciela, bo nie są w stanie
sprawdzić jego kompetencji, nie są w stanie powiedzieć czy on to robi dobrze czy źle, to się to po jakimś
czasie rozpada (…) [P]

Wydaje się, że sektor ten powstał i bazuje na specjalizacji. W większości poszczególne osoby
wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach kultury i sztuki ofertują zainteresowanym
dzieciom i młodzieży swoje zajęcia. By taki model funkcjonował faktycznie nie trzeba to tego
całej (dodajmy – kosztownej) infrastruktury i zasobów instytucji.
(…) jak ktoś dobrze tańczy to on już śpiewania niekoniecznie [chce się ] nauczyć (…). Są ludzie, którzy
robią pewne rzeczy bo być może tylko to lubią i być może do tego nie trzeba całej instytucji powołać,
tylko wystarczy to jedno działanie czy kilka prowadzić [w ramach inicjatywy prywatnej] (…). [I]

2

Pojawiające się w tej części raportu cytaty pochodzą z zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) oraz
indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Na końcu każdego umieszczono w nawiasie skrót, który
wskazuje jaki typ podmiotu reprezentowany jest przez osobę, która wyraża daną opinię. Wśród rozmówców są
osoby reprezentujące sektor: [S] – samorządowy, [I] – instytucji kultury (publicznych), [N] – NGO, organizacji
pozarządowych, [P] – przedsiębiorców, sektor prywatny.
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Specyfiką tego sektora jest także jego różnorodność. Nie chodzi tu o oczywistą samą wielość
form i działań edukacyjnych, które oferuje czy modeli organizacyjnych (np. jednoosobowa
działalność, kilkuosobowa firma, sieć franczyzy), ale o wynikająca z osobistego
zaangażowania różnego rodzaju sposoby myślenia o własnej działalności. Różnorodnego
podejścia do siebie samego (i własnej firmy) jako elementu sektora. Pewna część badanych
osób nie dostrzegała potrzeby (tak charakterystycznej wydawać by się mogło dla sektora
prywatnego i biznesu) ekspansji rynku. Inne – ciągle dążą do rozwoju (w aspekcie
ilościowym) i aktywnie poszukują chętnych. Niektóre badane podmioty mówiły nawet o
pewnym „szaleństwie” jakie trzeba posiadać by działać w tej branży na takich zasadach jak
czyni to sektor prywatny.
[Instytucja kultury] zadzwoniła sama. Wielokrotnie. I to ja odmawiałam, ja nie mam czasu, żeby
prowadzić zewnętrzne zajęcia, nigdzie nie jeżdżę. Do widzenia. Jak ktoś dzwoni, żeby otworzyć franczyzę
albo filię na Piątkowie to ja wszystkim mówię sayonara, bo ja to robię tak organicznie, że w ogóle nie
myślę o jakimś pączkowaniu. [P]
Robię siebie swoje na boku, nawet nie śledzę konkurencji, bo nie mam na to czasu. Mam wewnętrzną
potrzebę realizacji i do póki ona się styka z moimi klientami to wszystko jest dobrze, jak się przestanie, to
będę sprzedawać obrazy. Bo to mi się wydaje łatwiejsze niż sprzedawanie warsztatów, które dla mnie są
trudne do wyceny. [P]
A do mnie dzwonili z takich instytucji. Ktoś, gdzieś mnie polecał. Dzwoniły jakieś ośrodki zamiejscowe. Ja
mam wręcz wstyd teraz, jak Wy o tym wszystkim mówicie, bo ja ciągle odrzucam takie oferty, bo ja nie
mam na to czasu. (…) Ja nie umiem myśleć w sposób duży o moim przedsiębiorstwie. Ja mam taką
działalność jak koszulka przy skórze i ona mi daje radość. [P]
(…) z tym tylko, że jako sektor prywatny nie jesteśmy niestety dofinansowywani. Mamy wsparcie
[lokalowe], ale musimy też dbać o różne inne rzeczy. Musimy dbać o utrzymanie. Po prostu, by to robić
trzeba być zakręconym maksymalnie. Szurniętym. [P]

Główną charakterystyką funkcjonowania prywatnych podmiotów realizujących edukacje
kulturalną jest to, że w zdecydowanej większości pracę (i to wszystkie jej elementy od
koncepcyjnych po techniczne) wykonują osobiście. Są zarówno właścicielami działalności jak
i animatorami czy kulturalnymi edukatorami. W związku z tym tworzą oni relacje z klientami
oparte na osobistych, bezpośrednich relacjach. Budują pewną markę osobistą, która jest
doceniana przez odbiorców. Instytucja nie jest w stanie w podobnym stopniu jak czyni to
prywatny podmiot wykreować marki opartej na osobie prowadzącej zajęcia. Dlatego też
sektor ten wydaje się, że bierze na siebie większą odpowiedzialność za ofertę, z racji tego, że
to jest ich biznes, ich przedsięwzięcie i mają odpowiedzialność za całokształt tego projektu,
który oferują i firmują swoim nazwiskiem.
Ja tworzę autorskie programy (…)Spiritus movens tego wymyślania i tego, jakie mają być tematy, co ma
być, jakie technologie, jakie techniki i jak to jest zrobione… Ja kontroluję jak to zostało zrobione. [P]
Ja wszystko sama robię… Dojeżdżam, dowożę, wyładowuję. [P]
Czasami [artyści] narzekają, że płacimy im jakąś małą część i że oni sami mogliby sobie takie koncerty
zrobić, ale jak przychodzi co do czego, to oni dopiero zaczynają widzieć z ilu elementów to się składa, ile
osób pracuje nad tym, żeby taki projekt powstał. To nie jest tak, że piszemy scenariusz, wsiadamy i
jedziemy. Taka logistyka opracowywania tych tras, żeby się te przejazdy, trasy zgadzały, żeby każda
placówka otrzymała materiały dydaktyczne do odpowiedniego koncertu, żeby miała ustalone (…) Jest ileś
osób w administracji tej firmy, żeby w ogóle ci artyści mieli gdzie pojechać. Mówią, że jak oni jadą sami,
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to sobie biorą [podane stawki] za jeden koncert, a tutaj mają mieć tylko tyle. Ja mówię: „No dobrze, ale
ile sobie sami zrobicie takich koncertów? No 10. No tak, a tu macie 120 i nie musicie palcem kiwnąć, żeby
te 120 koncertów miesięcznie załatwić.”. A to się samo przecież nie pozyskało. [P]
Cały czas dokształcam się w zakresie marketingu i promocji, ponieważ nigdy wcześniej nie musiałam
zmagać się z tego typu sprawami. Ja prowadząca jednoosobową działalność, poza czysto technicznymi
sprawami związanymi z organizacją i prowadzeniem warsztatów, muszę również zmagać się z całą
otoczką związaną z marketingiem i promocją. [P]

Prywatny sektor nie jest łatwym sektorem do opisu. Między innymi dlatego, że nie można
traktować go jako jednolitego zbioru podmiotów. Abstrahując od wcześniejszych różnic
zauważyć trzeba, że ogromny wpływ na jego funkcjonowanie (i charakter) mają warunki tego
w jakim środowisku on działa. Z innym typem odbiorcy oferty mamy do czynienia w dużej
miejskiej aglomeracji, inaczej jest na jego przedmieściach czy wsiach oddalonych od miast.
Składa się na to wiele zmiennych: od bliskości i dostępności publicznych instytucji kultury,
przez poziom zamożności społeczeństwa, po modę czy tradycję działań wybranych obszarów
edukacji artystycznych charakterystyczną dla danego regionu.
Bo zależy też w jakim środowisku my pracujemy. [Byłe miasto wojewódzkie] jest takim środowiskiem a
nie innym i nawet jeśli ta opłata nie jest jakaś tam wygórowana to już dla kogoś jest ona duża w
porównaniu do działalności na przykład [publicznej instytucji kultury]. [P]
Na pewno w Koninie ten festiwal dziecięcy [Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w
Koninie] jest istotny i rodzice jak chcą zadbać o to żeby dziecko uczyło się tańca (...) to znajdą miejsce.
Jeśli chodzi o wokal to tej oferty nie ma, ale jeśli chodzi o taniec to Konin jest tym znakomitym
przykładem. Są szkoły tańca i prywatne i samorządowe. [I]

Trudnością i jednocześnie specyfiką pracy w sektorze prywatnym jest ciągłe dbanie o aspekt
finansowy. Jest to element obarczony pewnym ryzkiem i pewna dozą braku stałości (wobec
regularnych publicznych dotacji na funkcjonowanie instytucji kultury). Wiąże się to często z
brakiem możliwości nawiązania dłuższej, stałej współpracy oraz ciągłym przypominaniem o
poważne traktowanie każdego występu.
Wszystkie zajęcia, które są zapłacone u mnie, muszą się odbyć. (…) Bo też nie pozwalam im na to, żeby
mi nie płacili za zajęcia. To już ukróciłam. Są półkolonie i letnie, i zimowe i mówię: „Proszę, można sobie
wziąć za te zajęcia cały jeden dzień półkolonii. Będzie Pani miała więcej o 4 godziny.”. Tylko, żeby mi nikt
nie zabierał tego, bo ja już mam plan finansowy na to wszystko. [P]
My nie możemy ich zatrudnić na etat, ponieważ co miesiąc mamy inny skład. Raz mamy „smyczkowców”,
raz (…) Zatrudniamy ich na 2 miesiące, powiedzmy, a nie na rok czy na dwa. Wiadomo, że każdy jeszcze
gdzieś indziej pracuje. Są to zazwyczaj bardzo kiepsko płatne stanowiska i praktycznie wszyscy pracują w
bardzo wielu miejscach. Ci muzycy pracują w szkole, potem pędzą gdzieś na koncert, potem wieczorem
na próbę. Tak naprawdę ci artyści też są przeładowani tymi aktywnościami i traktują te nasze
zaproszenia do współpracy na zasadzie takiej troszeczkę chałturki. Zawsze staramy się im wytłumaczyć,
że to, że to jest dla dzieci, że to jest w przedszkolu, a nie w teatrze, to nie znaczy, że to może być
jakościowo gorsze. [P]

Co ciekawe, mimo, że nasze badanie ilościowe pokazało, iż badani przedsiębiorcy są w
zdecydowanym stopniu osobami bardzo dobrze wykształconymi i cały czas się
doskonalącymi na różnych kursach i szkoleniach to u części z nich dało się zauważyć
specyficzne podejście do kwalifikacji. W ich ocenie potwierdzone odpowiednim „papierem”
wykształcenie nie jest najważniejszym elementem w budowaniu relacji z dziećmi dlatego też
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osoby bez odpowiedniego certyfikatu nie są z góry skreślane. Zwraca się bardziej uwagę na
umiejętność zbudowania relacji z dziećmi, dobrego kontaktu. Liczą się tu bardziej
praktyczne czy nawet psychospołeczne kompetencje.
Ja tam też ze swoimi dziećmi chodziłam i powiedziałam, że mają mnie zatrudnić, bo im zrobię
konkurencję. Jak widzicie mnie nie zatrudniły dziewczyny, bo nie miałam kwalifikacji. I to jest to co lubię u
swoich prowadzących, nie ludzi z kwalifikacjami, tylko ludzi, którzy mają kontakt z dzieckiem. Natomiast
u mnie, ja widzę, czuje [daną osobę], a jakie kto ma papiery to jest wtórne. [P]

Ciekawe jest również to, że w przypadku tego sektora jego działania muszą być skierowane
dwutorowo – do dwóch docelowych grup odbiorców jego oferty. Oczywiście oferta musi być
kierowana do bezpośrednich odbiorców (dzieci i młodzieży), ale nie mniej istotnym
adresatem są ich opiekunowie (rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół i przedszkoli) gdyż to
oni podejmują decyzje w „imieniu” dzieci. Prywatne podmioty doskonale wiedzą, że oprócz
dobrej promocji i informacji o swojej ofercie liczą się także pozornie drobne elementy
wyróżniające je od innych.
My, zawsze jak tworzymy program koncertów, to ja mówię, że on się musi przede wszystkim podobać
dzieciom, ale on się musi też podobać nauczycielom. Zawsze staramy się przemycać jakieś drobne gagi,
które są śmieszne dla nauczycielek, dzieciom nie szkodzą, a nauczycielki mają z tego frajdę, bo mimo
wszystko to też są nasi klienci. I to de facto one wybierają ofertę. Wiadomo, że wybierają ofertę na
podstawie tego, że widzą, jak dzieci reagują, że ziewają czy są zaangażowane, ale mimo wszystko takie
osobiste… np. urok prelegenta [też mają znaczenie]. [P]

Pewną trudnością z jaką spotykają się przedsiębiorcy realizujący działania animacyjne
związane są z tym, iż trudno jest im reklamować to co jest jednym z ważniejszych atrybutów
ich oferty (relacje, atmosfera). Ja bowiem wycenić budowane relacje czy atmosferę? Skoro
stanowią one aspekt w gruncie rzeczy niemierzalny. Można zauważyć, że przewaga ich na
tym polu z jednej strony jest nie do przecenianie a drugiej… nie do oszacowania.
(…) uczestnicy naszych zajęć, chwalą nas bez przerwy i ciągle za to, że my mamy wielką cierpliwość do
nich. Dziękują nam, że mogli razem z dzieciakami spędzić czas, że my z nimi porozmawiałyśmy,
nawiązałyśmy właśnie taką personalną relację. Natomiast, czy to się daje sprzedać? To ja tego nie wiem.
Nie powiem komuś, kto wynajmuje moje zajęcia, że: „słuchajcie, my fajnie rozmawiamy z tymi
uczestnikami.”. To nie jest towar. To jest pewna świetna wartość, my ją bardzo lubimy i tak naprawdę, to
to nas nakręca do tego działania, że nam się w ogóle chce za jakieś tam pieniądze iść i to wszystko robić.
Dla nas jest największą nagrodą to, że ludzie wychodzą i nam naprawdę dziękują za relacje. [P]
To się najlepiej sprzedaje, więc to się musi dać sprzedać. Po to do mnie wracają. (…)nawet moje klientki,
które przychodzą, nie usłyszały, że skrzypek zafałszował, ja usłyszałam, a one tylko: „Ale była
atmosfera…”. I wracają. [P]

Wydaje się, iż dla osób zajmujących się edukacją kulturalną w sektorze prywatnym rysują się
jasne perspektywy rozwoju. Wpływ na to ma systematycznie bogacenie się naszego
społeczeństwa, ale przede wszystkim coraz większa świadomość wagi kulturalnych zajęć dla
rozwoju dziecka. Sektor ten uzupełnia również ofertę, która nie jest w należyty sposób
zaspokajana w szkole publicznej. Jest on zatem często odpowiedzią (i realną alternatywą) na
zły system edukacji z zakresu przedmiotów artystycznych w szkole.
I to rozwija się samodzielnie i samoczynnie bo wraz z rozwojem zamożności społeczeństwa to te potrzeby
w tej kwestii wzrastają. To jest bardzo istotna sprawa. [I]
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W tym moim systemie edukacji artystycznej jest też trzeci filar chyba największy, ale wydaje mi się
najsłabszy czyli to co powinno w edukacji znaleźć się w szkole ogólnokształcącej. Ta muzyka. Systemowo
budowana edukacja kulturalna na tym poziomie leży. Ze względu na nieobecność tego przedmiotu w
wystarczającej formie. [I]

Co stanowi sukces dla osób z tego sektora? Otóż wbrew stereotypowym opiniom nie należy
go szukać wyłącznie w aspekcie finansowym. To również budowanie dobrych relacji,
satysfakcja z pracy, umacnianie własnej marki i rozpoznawalności.
A największa satysfakcję mam z tego, że te dzieci przychodzą ze szkoły naprawdę zmęczone, to jest
popołudniu, 17-20 pracujemy, uśmiechają się. Są szczęśliwi, robią super rzeczy. To jest fajne. [P]
Dla nas największą nagrodą jest to, że dzieci rozpoznają naszych bohaterów. Koncerty składają się w
pewien cykl koncertów. To nie jest tak, że każdy jest na zupełnie inny temat. Każdy rok jest określony
rokiem edukacji na temat np. różnych elementów muzycznych, a w tym roku instrumentarium. To jest
cały cykl, przemyślany (…) Motywem łączącym są bohaterowie, którzy przeprowadzają dzieci przez
kolejne tematy. Muszę powiedzieć, że nie ma lepszej nagrody jak to, że wchodzą do przedszkola, a dzieci:
„Pan Lupa!” i nie mogą się już doczekać. To jest też taki element, który utwierdza naszych klientów, czyli
te panie dyrektor, że dobrze wybrały, że to nie jakiś teatrzyk przyjechał, pan Zdzisiu wystąpił, pojechał i
nie wiadomo co, tylko, że to jest jakaś marka. [P]

Motywacje i geneza pomysłu na działanie w sektorze prywatnym
Motywacje i geneza pomysłu na działanie w sektorze prywatnym stanowią nie do końca
prosty obszar opisu. W zasadzie można by krótko podsumować: ile osób, tyle motywacji i
różnych powodów podjęcia się działań w tym sektorze. I wcale nie byłoby to nieprawdą.
Choć pewne elementy wydają się szczególnie istotne, częściej wymieniane i przez to bardziej
charakterystyczne dla tego środowiska. Poza tym warto bardziej szczegółowo przyjrzeć się
motywom jakimi kierowały się osoby podejmując decyzje o założeniu działalności
gospodarczej gdyż to niezwykle ważny aspekt, który pomoże lepiej zrozumieć prywatne
pomioty.
Elementem charakterystycznym i łączącym wszystkie badane, wywodzące się z sektora
prywatnego, osoby, które dzieliły się z nami swoją wiedzą podczas części jakościowej
naszego projektu było to, że żadna z osób nie powiedziała: „robię to dla pieniędzy”, „traktuję
to po prostu jako formę zarobku”. Nie wydaje się także by była to tylko czysta kurtuazja czy
obawa przed taką deklaracją. Charakterystycznym aspektem motywacji - który czasem nie
był wypowiedziany wprost, ale przebijał się wyraźnie między wierszami i można było go
odnaleźć w samym sposobie opowiadania o działalności - była bez wątpienia: pasja. Pasja i
zaangażowanie w tym co się robi. Wynikające również z tego, że własna działalność daje
kolejną możliwość (która też dla wielu jest ważnym powodem wybrania takiej formy
funkcjonowania ze swoją ofertą) jaką jest robienie po „swojemu”(od początku do końca tak
jak chcemy – sami, według naszego przekonania). Które oczywiście nie wyklucza również
umiejętności wykorzystania dobrego momentu i szansy na start (jak np. dofinansowania do
działalności gospodarczej czy wynagrodzenia pracownika).
Byłoby nam bardzo miło i bylibyśmy też wdzięczni (…) żeby nie traktować nas jak ludzi biznesu bo my na
tym nie zarabiamy [dużych pieniędzy] (…) [P]
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W mojej branży powstało mnóstwo szkół muzycznych i te szkoły muzyczne wykorzystały możliwość
dofinansowania prywatnych szkół. Na zasadzie 50% do każdego ucznia a tam uczniem może być też
dziadek i te szkoły świetnie funkcjonują jak dostają dotacje ministerialne (…)[I]
Ja chciałam robić zawsze coś, co jest na pewno totalne. I projektowanie takich warsztatów, jest
właściwie działaniem totalnym. Bo my robimy warsztaty, które wymagają i scenografii, tak jak mamy tą
mobilną ciemnie, to my robiłyśmy od początku do końca wszystko. (…) Projektujemy proces twórczy.
Czas, relacje międzyludzkie i projektuje też tą przestrzeń, którą przewozimy, w sensie scenografię czy
instrumentarium do warsztatu. Wszystko jest przez nas robione, zaprojektowane, wykonane (…). Ale
rzeczywiście jest to działanie totalne. I to nas w tym kręci. [P]
Ja prowadzę wielonakładowe, wielomateriałowe zajęcia i trzeba się u mnie napracować. [Dyrektor
instytucji kultury] kiedyś była zaproszona na moje wydarzenie, milion lat temu, to pierwsze co
powiedziała po tym wydarzeniu, że za dużo się działo. Rozumiecie? Być może się działo za dużo, ja nie
jestem krytykiem sztuki, ani nie byłam wychowywana w tym zakresie, nie ma takiej edukacji. Nie umiem
tego ocenić. Ja ma swoje wewnętrzne dziecko, które całe życie chciało się zanurzyć w trylionach folii i się
w niej zanurzam. [P]

W niektórych badanych przypadkach realizacja pasji traktowana była jako pewnego rodzaju
zabawa (o której nie myślało się nigdy w kontekście zawodowym) z czasem przerodziła się w
pomysł na życie. Częstym powodem otwarcia własnej działalności gospodarczej
wymienianym przez panie było urodzenie i wychowanie własnych dzieci. Praca gdzie jest się
swoim szefem daje większą dozę elastyczności i umożliwia wychowanie dzieci i poświęcenie
im większej ilości czasu. Do tego istotnym element związany jest z typ osobowościowym,
charakteru – osób lubiących postawić na swoim. Zauważmy, że pod tym względem jest to
motywacja typowa dla przedsiębiorców: „chcę mieć coś własnego”. To pewna cecha
przedsiębiorców, że mają tę potrzebę realizowania czegoś swojego, na własny rachunek,
odpowiedzialność. Natomiast ważne jest to, że to jest coś mojego, na co mam wpływ, co
mogę ukształtować według własnych zamysłów. Przekładając to nad zyskiem stricte
finansowym za to traktują to często bardzo osobiście.
Zbudowałam to , może bardziej artystycznie, czy kulturalnie, dlatego że cały życie, jako dziecko i jako
młody człowiek taka byłam, ale nigdy nie szłam za tym zawodowo. Występowałam na scenach teatrów
różnych szkolnych, kabaretów, realizowałam się w różnych artystycznych przedsięwzięciach, ale robiłam
to, tylko i wyłącznie dla zabawy. Życie zawodowe układałam (…) Zmieniły to wszystko dzieci, zgodnie z
powiedzeniem rodzi się dziecko, rodzi się matka. I to dokładnie się stało. A drugim czynnikiem, (…) było
to, że jestem osobą bardzo niepokorną. Co ja robiłam, że mnie wyrzucano z tych korporacji, to mnie do
dziś zadziwia? Absolutnie się nie nadaje do tego typu współpracy. Wiedziałam w pewnym momencie, że
ja musze mieć coś swojego. [Moja działalność] to jest kropka nad i. To się nie nazywa jakoś
enigmatycznie, tylko od razu wiadomo, kto tam rządzi. I koniec, przepraszam, ale tak to powstało. [P]
Moderator: …a z drugiej strony ta motywacja taka typowa dla przedsiębiorców, chcę mieć coś własnego,
własną działalność.
OsobaX: Tak, tylko ja to traktowałam tak mało przedsiębiorczo, powiem szczerze. Tak bardzo osobiście.
[P]
Pracowałam w różnych formach zatrudnienia, w urzędzie, w NGOsie, w firmie prywatnej. Miałam okazję
poznać pracę i w tzw. budżetówce i w trzecim sektorze, w firmie u kogoś. Praktycznie motywacją było,
żeby pracować na swoim. Dzieci były w jakiś sposób motywacją, po okresie urlopu macierzyńskiego,
wychowawczego, nie wyobrażałam sobie powrotu do formy, w której ¾ czasu jest się na wyjeździe, w
delegacji i się pracuje 10 godzin dziennie, jak dobrze pójdzie. Swoja firma dawała szanse na regulowanie
czasu pracy bardziej elastycznie, dostosowywanie się do swoich potrzeb, mogę przyjść wcześniej, wyjść
jak potrzebuje. Mogę gdzieś się urwać, wziąć coś do domu. Myślę, że to jest taki element, z punktu
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widzenia matki, że jest łatwiej się zorganizować, chociaż czasami też trudniej. Jak coś się wali, to kto ma
ratować sytuację? Wiadomo, że szef, czy szefowa. [P]

Częstym powodem genezy pomysłu o stworzeniu oferty opartej o sektor prywatny była
odpowiedź na dostrzegane braki. Choćby w aspekcie niewystarczających i odpowiednich
warunków lokalowych do rozwijania pasji, braku profesjonalnych i dobrze wyposażonych
miejsc.
(…) nie jesteśmy w stanie zapewnić komfortu nauczania [w szkole publicznej]. Ja mówię tu o plastyce. Nie
ma odpowiednich pracowni. Nie ma zaplecza. To nie jest przygotowana sala, że ja będę pracowała przez
jakiś czas z jakimś zadaniem. Tam się wchodzi-wychodzi. (…) Tak to wygląda. Trzeba stanąć na głowie,
żeby coś zrobić by te dzieci mogły tworzyć. Dlatego też między innymi jest ta nasza pracownia ponieważ
proponujemy ludziom w różnym wieku od grupy najstarszej do maluchów proponujemy warsztat:
profesjonalny po prostu (…) [P]

„Potrzeba matką wynalazków” – to również jeden z powodów dla których badane osoby
zdecydowały się założyć własną firmę. Miały one potrzebę uczestnictwa w ofercie, której nie
było na rynku. Nie było tej oferty - dlatego badani postanowili sami ją wykreować.
Będąc w korporacji, popołudniami, od czasu do czasu, miałam fajne babeczki, z którymi prowadziłam
zajęcia i ponieważ sama mając małe dzieci chciałam gdzieś tańczyć, a nie miałam gdzie, to pierwsze
grupy, które stworzyłam to były grupy taneczne dla mam. Adresatem odbiorcą była osoba dorosła, ale
one mogły tam przychodzić z dziećmi. Teraz jest coraz więcej form tego typu zajęć, joga z dzieckiem, coś
tam z dzieckiem. Natomiast ja wtedy chciałam tańczyć ten mój taniec, to nie miała być samba, tylko to
miało być moje, a dzieci były obecne na sali. Ja wiedziałam też, co dzięki temu dzieci zyskują. [P]

Czasem powodem założenia firmy i działania w sferze edukacji kulturalnej było
zainteresowanie innych. Osób, które same artykułowały swoje potrzeby i chęci uczestnictwa
w ofercie. Nieraz zmiana modelu dotychczasowego zarabiania na życie wiązała się również ze
wzrostem poczucia własnej wartości.
Jestem artystą plastykiem, malarzem. (…) Jak malowałam w szkole u siebie, to ludzie przychodzili z
zewnątrz, z ulicy, czy ja nie uczę tego malowania. (…) Ci ludzie zaczęli przychodzić, jeden, drugi, piąty,
siódmy. Wtedy zupełnie nie robiłam tego [nauczałam] profesjonalnie, natomiast z pełnym
zaangażowaniem. I pierwszy raz się okazało, że mogę zarabiać pieniądze, nie czując się upokorzona. Bo
sprzedawanie obrazów, to jedno wielkie, okropne upokorzenie. Cały czas się musisz tłumaczyć z tego,
dlaczego to tyle kosztuje, dlaczego ty to w ogóle sprzedajesz, a co to w ogóle jest, mimo że ludzie chcą to
kupić i kupują. (…) Ja po prostu sprzedaję teraz obrazy dla przyjemności, maluję dla przyjemności, ten
świat mnie nie dotyczy finansowo, bo finansowo zarabiam pieniądze [prowadząc kursy malarstwa]. [P]

Proces genezy wielu prywatnych działalności dostrzegają także inne podmioty na rynku
oferty edukacji kulturalnej. W ich perspektywie często jest tak, że instytucje publiczne
najpierw „wychowują” (zatrudniając te osoby, dając im możliwość nauki, zbudowania sieci
relacji i kontaktów) a potem zostają „porzuceni”, gdyż odchodzą ci najlepsi lub najbardziej
zorientowani wykorzystując zdobytą wiedzę i zasoby pracując już na własne konto jako
podmiot prywatny. Wszak już wcześniej opisywana była specyfika tego środowiska, która
charakteryzuje się tym, że nie ma w nim przypadkowych osób.
(…) jeśli możliwość komercyjnego działania pojawiła się to ci najlepsi albo najlepiej zorientowani z
instytucji kultury odeszli i utworzyli prywatne szkoły i część tego torcika nam wzięli. To my jako instytucja
kultury żeśmy im stworzyli warunki, wykształcili, dali kontakt ze środowiskiem a oni jeszcze, że tak
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powiem skorzystali i utworzyli [swoje firmy]. A nie ma, że ktoś przyjechał i od zera robi kulturę. To tak
generalnie się nie dzieje. [I]

Przewaga sektora prywatnego – cechy, które wyróżniają jego ofertę
Przedsiębiorcy realizujący działania w zakresie edukacji kulturalnej muszą oprzeć swoją
ofertę na pewnych jej charakterystykach, które będą stanowiły o jej przewadze i sile wobec
konkurencji na kulturalnym rynku. Na jakich polach możemy dostrzec wyróżniające aspekty
ich oferty? Badani podkreślali takie obszary jak:
- indywidualizowanie oferty
Mamy takie założenia a nie inne to znaczy, bardzo indywidualizujemy rozwój osoby która do nas
przychodzi w zależności od wieku bo to są różne potrzeby człowieka, który ma różne pasje, jeden tylko
rzeźbi, inny tylko grafikę i nie będzie malował, ale my to możemy zaproponować i to możemy stworzyć.
Ja tego w innych sytuacjach nie jestem w stanie zrobić. [P]

- szybkość dostosowania się do potrzeb
Prowadzę warsztaty graffiti, ale też maluję na co dzień i jest coraz większe zainteresowanie. Ludzie chcą
tego, chcą dążyć tam gdzie zachód, ale brakuje takiego wsparcia specjalistycznego i moim zdaniem
niezależnej instytucji, która w sposób pozaprogramowuj dostosuje się do potrzeb rynku. [N]
On [sektor prywatny] jest bardziej plastyczny bym powiedziała i szybciej się może adaptować bo nie ma
różnych obostrzeń formalnych, które mają instytucje. [I]

- wychodzenie na przeciw oczekiwaniom młodych osób, którzy nastawieni są na szybki efekt
(niekoniecznie długotrwałą edukację)
Jeśli chodzi o młodzież to jest inna młodzież. Ich oczekiwania są zupełnie inne. Nie możemy też do nich
podchodzić cały czas w ten sam sposób bo nic z tego nie będzie. Oni moją szkołą są paradoksalnie mniej
zainteresowani niż waszymi [zwraca się do osób z sektora prywatnego] działaniami bo oni potrzebują się
nie napracować, szybko mieć jakiś efekt. Mówię nie tylko o działaniach muzycznych, ale też zespołach
tanecznych czy innych które pozwala szybko łączyć taką kreatywność z czymś szybkim. Jest jeszcze inny
kontakt ze światem czyli Internet który też powoduje, że gro tych działań naszych jest przestarzałe do
czasów. Zmianie się bardzo ta rzeczywistość. [I]

- umiejętność wykorzystania okazji, koniunktury, popytu na modną i popularną sferę kultury
To, że tu mówimy o tańcu to w jakiejś części jest kwestia festiwalu muzyki i tańca w Koninie, ale to jest
przede wszystkim efekt tego, że ta mama, dziadek i dzieci oglądają „Taniec z gwiazdami”. A, że oferta
jest na tyle bogata i są różne zespoły taneczne to nagle okazuje się, że wszyscy tańczą. [I]

- innowacyjność (na różnym poziomie: form, metod, wyposażenia)
(…) prowadziłyśmy warsztaty, które chcemy, żeby były połączeniem tradycji i nowoczesności, (…) takim
mostem międzypokoleniowym. A za tym się kryją różne techniki (…) łączenie technologii, w przystępny
sposób i tradycyjnej manualnej, takiego analogowego działania(…) mamy takich warsztat, który się
nazywa malowanie światłem. Zrobiłyśmy mobilną ciemnię, taki kulisty namiot same zrobiłyśmy i tam
wykorzystując komputery i aparat fotograficzny i gest. Malujemy z uczestnikami światłem i zapisujemy
to i drukujemy. Na takiej nowoczesnej drukarce do zdjęć. (…) Młode pokolenie to lubi, stare pokolenie to
lubi i często mamy taką integrację miedzy dziadkami a wnukami, miedzy mamami a dziećmi i to się robi
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razem. Wszystkie nasze pomysły wychodzą od tego, co można(…) robić razem. Dziadek z wnukiem,
mama z dzieckiem. Funkcja integracyjne przede wszystkim (…) [P]

- mobilność (to często oni jadą do klientów a nie odwrotnie) oraz dostosowanie się do każdej
przestrzeni (co wiąże się z większą dostępnością w tym aspekcie)
(…) zajmujemy się na edukację muzyczną, właśnie organizacją koncertów i przedstawień. Można
powiedzieć, że nasza oferta wyróżnia się, pomijając warstwę merytoryczną, tym że jest mobilna. Nasze
koncerty, przedstawienia są mobilne. To my dojeżdżamy do klientów, do przedszkoli, do szkół, do
najmniejszych domów kultury, do małych wioseczek, do najmniejszego przedszkola. Możemy to
zorganizować w każdej przestrzeni, która nas potrzebuje, a nie odwrotnie. Instytucje publiczne zazwyczaj
zapraszają do siebie. O ile to jest łatwe, żeby takie przedszkole z Poznania wybrało się do Teatru
Animacji, to takie przedszkole z Kramska, 50 kilometrów, to już jest dla nich taka wyprawa, takie koszty,
logistyka, że to już jest o wiele trudniejsze. Myślę, że tą dostępnością tutaj w jakiś sposób wygrywamy.
[P]

- osobiste zaangażowanie prowadzących (nie tylko przez mniejsze grupy uczestników)
Podstawowa odpowiedź na to pytanie dotyczące różnicy w ofercie, to mnie się wydaje, taka jak była i
będzie, czyli osobiste zaangażowanie. Osobiste zaangażowanie. Swoje własne ręce, swoja własna pupa,
swoje własne podejście do tego nigdy nie będzie tym samym, co podejście instytucjonalne za tzw. pensję.
To jest zawsze podstawowa różnica w ofercie. [P]

- profesjonalizm i uczciwość
[Dlaczego przychodzą do mnie?] moja uczciwość zawodowa, tzn. naprawdę, na rysunku i malarstwie,
obojętnie czy dziecko ma 3 lata, 4, 5, czy 8, czy 9, jest to absolutnie zrobione profesjonalnie, od początku
do końca. Jest przygotowany program, jest do tego przygotowany nauczyciel, są do tego przygotowane
materiały. Nie oszczędzam na tych materiałach, nie oszczędzam na obudowie tego wszystkiego. Wolę
czasami dołożyć, bo tak czasami wychodzi… [P]

- zaufanie
U mnie zaufanie, bardzo duże. Ja sobie bardzo szybko wypracowałam pozycję osoby, która jest godna
zaufania. [P]

- osobowość prowadzącego zajęcia
Szybko poszła informacja o wysokim poziomie, o nieoszczędzaniu na materiałach, o tym, że jest ciekawie,
różnorodnie. Poziom merytoryczny i zadowolenie klienta dorosłego, ale jednocześnie ja mocno
zbudowałam to na swojej osobowości. [P]

- dobry kontakt, relacje, ale równi istotne jest przemyślana, autorska oferta
Ja mam bardzo dobrą relację z tymi najmniejszymi dziećmi. Ja potrafię nagle zawisnąć pod sufitem i
zrobić fikołka, niezależnie od tego, ile mam lat. Mam bardzo bezpośrednie relacje z moimi klientkami.
One tak czasami do mnie przychodzą jak do babci. Osobiste zaangażowanie, ale jednocześnie… Kiedyś
przyszła taka dziewczyna, zresztą plastyk z zawodu i tak siedzi, i siedzi i mówi: „(…) ale Ty masz
przemyślane te zajęcia.”. Ja mówię: „A Ty myślałaś, że co?”. „Bo ja Cię tak znam i myślałam, że Ty się tak
wygłupiasz z tymi dziećmi.”. Ja się wygłupiam, ale bardzo na temat. [P]
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- bezpośredniość
Do mnie wszystkie dzieci mówią „na ty”, jak do Myszki Miki. Ja zawsze mówię, że jestem trochę jak
Myszka Miki, bo ani pani, ani babcia, ani ciocia, taka [imię rozmówczyni], po prostu. [P]

- marketing i promocja oferty
Osoba X: Tak obiektywnie na to wszystko patrząc, jak sobie myślę, co jest czynnikiem decydującym przy
wyborze oferty, to myślę, że też skuteczna promocja. Mimo wszystko, instytucje nie są tak
zdeterminowane, żeby pozyskać [odbiorców]. Nie wiem czy mają jakieś limity sprzedażowe czy nie… [P]
Osoba Y: Nie chce im się. Po co mają pracować, jak nie muszą. [P]
Osoba X: Mam wrażenie, że to też jest tak, że taka [instytucja publiczna] zadzwoni raz i jak pani dyrektor
powie, że niekoniecznie, no to nie. My dzwonimy czasem 10 razy, wysyłamy, a może tu, a może jednak
tak, a może zrobimy koncert promocyjny, może pani zadzwoni jeszcze do swoich kolegów, koleżanek z
przedszkola obok, obok, obok, może pani się popyta o opinie itd. I takie polecenie, to najbardziej działa.
Jak jedna pani dyrektor powie drugiej pani dyrektor, że u nas są świetne koncerty, to wtedy tamta pani
dyrektor weźmie to w ciemno. [P]

- wyjaśnienie celów zajęć - praca (również) z rodzicem
Osoba X: Ja mam różnych rodziców i ja ich wszystkich szanuję. Zawsze na zajęciach się rodzic dowiaduje.
Ja mówię do mam, na przykład: „Słuchajcie dziewczyny, nic wbrew sobie”. Moje zdjęcia wyglądają
rewelacyjnie. Macie obrazki z procesu. Wszystko świetnie. Intelekt każdej z Was mówi: tak, ja chcę, żeby
moje dziecko chodziło na takie zajęcia. Po czym przychodzi, dziecko wchodzi w kuwetę pełną pasty
pomidorowej, a matka tężeje na ciele coraz bardziej. Gotowość intelektualna a gotowość emocjonalna,
to są dwie zupełnie inne bajki. (…) Ja zawsze mamą mówię. Pracujemy bardzo różnymi materiałami. One
wiedzą, że niektóre dzieci to detaliści, inni hurtownicy, że biorą tak paproszki, a inni [demonstruje] jak nie
malują całym ciałem, to się nie czują itd. Ja im tłumaczę, pokazuję, bardzo dużo wykonuję pracy z
dorosłym, żeby dziecko się mogło czuć szczęśliwe na zajęciach. [P]
Osoba Y: Ja też bardzo dużo tłumaczę dorosłemu dlaczego jego dziecko, które ma 4 lata, nie rysuje
jakimś kolorem. „Wie Pani, bo to dziecko jeszcze nie widzi tego. Dlatego nie używa tych kredek (…) [P]

Problemy i trudności sektora prywatnego
Sektor ten (jak każdy) posiada swoje charakterystyczne (mniej lub bardziej wyłącznie dla
niego) problemy i trudności z którymi musi sobie poradzić by w pełni móc realizować swoją
ofertę edukacyjną. W jakich obszarach, zdaniem badanych osób, należy szukać trudności?
Należą do nich:
- finanse
Cały czas borykamy się z trudnościami takimi finansowymi. Nie jest to taka sytuacja która by pozwoliła
zarobić. [P]
Uważam, że prywatny sektor ma się naprawdę znakomicie. To znaczy nie mówię pod względem
finansowym. [I]

- niedowartościowanie działań
(…) jest tutaj pewien problem o to, że ten sektor prywatny czuje się nieraz niedowartościowany. [I]
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- brak zaufania do tego sektora (nie „stoi” za nim instytucja) co rodzi nieufność do ich działań
Jeśli to nie jest instytucjonalne a ma być prywatne to jest kanał. I teraz powiem jakie są problemy. Jeśli
ktoś do mnie przychodzi, do instytucji, prywatnie i chce coś zrobić. To jak znam człowieka to nie ma
problemu, ale jeśli ktoś przyjdzie z zewnątrz, obcy to pierwsza rzecz: to kto to jest? A co on chce? A czy on
się wpisuje? [w naszą dzielność] (…) gdyby prywatnie ktoś się zgłosił (…) Ja osobiście boje się [podjąć
współpracę].[I]
Osoba X: Łatwiej jest zadzwonić pani dyrektor domu kultury w Suchym Lesie do szkoły w Suchym Lesie i
powiedzieć: „Przyjdźcie do mnie na zajęcia.” [P]
Moderator: Bo się znają?
Osoba X: I oni po prostu przyjdą. Nie. Bo to jest instytucja i to jest instytucja, i pani dyrektor nie musi się
bać, że jej ktoś zarzuci...
Moderator: Rozrzutność, na przykład.
Osoba Y: Brak frekwencji. [P]
Osoba Z: Koniunkturalizm taki, że dlaczego tam, a nie gdzie indziej. [P]
Osoba X: (…) „Dlaczego ona poszła do tego, a nie do innego?” albo „Dlaczego dała zarobić, skoro my tu
mamy dom kultury?”.
Osoba Z: [Obawy] Żeby nie wejść w ten sektor prywatny za bardzo, bo to może być dziwne, że to jest
jakieś „kolesiostwo”…
[Zrobiłam ofertę, że ] przychodzę za darmo. Ja do nich na zajęcia [pokazowe](…) bo chcę dać dzieciom
ulotkę, żeby przyszły do mnie w przyszłym roku. I tylko jedna nauczycielka zadzwoniła i zrobiliśmy 7 klas
drugich czy trzecich. Robiliśmy jakieś tam wieńce bożonarodzeniowe. Dzieci zachwycone. Nawet z taką
ofertą za darmo, z dwóch nauczycieli plastyków, moje materiały i się nie mogę przebić, bo oni nie chcą.
Bo po co sobie robić kłopot? [P]

- samorząd nie może się zaangażować w pomoc finansową
(…) uregulowania prawne nie pozwalają miastu czy samorządowi na finansowanie sektora prywatnego i
tu jest problem. [S]

- ciągła „walka” o klienta
Ja powiem o jednym, głównym problemie, który mamy. Mamy za mało warsztatów, za mało klientów.
Walczymy o nich. [P]

- niejasne kryteria (rzadkich) konkursów na dofinansowania działań, brak możliwości startu w
nich młodych podmiotów (ze wglądu na kryterium doświadczenia)
Te konkursy są tak skonstruowane, że właściwie taka powstająca, fajna, nowa [firma] nie ma szans, bo
trzeba się w nich wykazać doświadczeniem. [P]

- przekonanie, że edukację i rozrywkę dla dzieci można zorganizować za małe pieniądze
Problemem, ale myślę, że nie tylko naszym, ogólnie branży jest to, że z gruntu rzeczy, które są dla dzieci
powinny byś tanie. Takie jest przekonanie rodziców. Mam wrażenie, że ogólnie społeczeństwa. Często
się, niestety, z czymś takim spotykam. Nawet, gdy organizujemy różne warsztaty, koncerty czy imprezy
dla firm i jak mają to zrobić dla swoich dorosłych klientów, to mają na to budżet 50 tys. A jak robią dla
dzieci tych pracowników, tyle samo, bo każdy pracownik plus dwójka dzieci, to mają 5 tys. I w tym by
chcieli mieć cuda na kiju, przez cały dzień i atrakcji moc. [P]
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- „psucie” rynku przez instytucje publiczne , które mogą sobie pozwolić na darmową ofertę
lub niskie, dumpingowe ceny gdyż korzystają z publicznego dofinansowania
Osoba X: Zrobiliśmy w tym roku podwyżkę cen o 20 zł. I dzwonią przedszkola: „Nie, wie Pani co, my tak
uwielbiamy te Państwa koncerty, ale musimy zrezygnować. - Jak to? Dlaczego? Bo te 20 zł? A ile ma Pani
dzieci w przedszkolu? - No 100. – Wie Pani co, no to jest 20 gr podwyżki na dziecku. Jak dotychczas
rodzice płacili 2,70, a teraz mają zapłacić 2,90, to już nie zapłacą? – No nie, ale wie Pani, to tak nie może
być…”. Jest takie nastawienie. Konkurencja na rynku jest taka… Takich firm jak nasza jest więcej, w
podobnym profilu działających i ceny wszystkich oscylują w granicach [kwota]. Ale dlaczego? M.in.
dlatego, że [instytucja publiczna] to robi [100 złotych taniej]. W tym momencie, jeżeli wszystkie firmy by
to robiły za [kwota wyższa o 200 zł]… [P]
Osoba Y: Bo jest dofinansowana, działa dumpingowo w sumie…
Osoba X: Tak, bo jest dofinansowana, albo bo są zaproszeni na jakiś projekt przez [instytucje publiczną]
za darmo, no bo co? Bo dana gmina wyłożyła i teraz wszystkie dzieci zaprasza za darmo. A oni teraz
mają za to zapłacić, teraz nagle? W tym momencie, można powiedzieć, że instytucje publiczne psują
rynek.
Osoba Y: My nie chcemy zatrudniać jakichś ludzi z liceum, jakichś grajków ulicznych, którym zapłacimy 20
zł. My chcemy zatrudnić profesjonalnych muzyków, ale też jak my możemy oferować profesjonalnym
muzykom stawki, które są godne? [P]

- niskie stawki dla wykonawców/artystów (wynikające z niskich kwot za cały występ) przez to
prywatne podmioty zmuszone są iść w ilość by obniżyć koszty i zbilansować finanse
(…) wartość takiego koncertu powinna być tysiąc coś. Ja czasami też się czuję zażenowana jak dzwonię
do ludzi, którzy pracują, mają 10 lat doświadczenia w operze, w teatrze, naprawdę dobre portfolio, a ja
im proponuję taką stawkę za koncert. Też się czuję zażenowana. Ja im mówię: „Wiecie, albo możemy to
zrobić za tyle i zrobić 120 koncertów i one będą fajne, albo niestety…”. [P]
(…) przy założeniu, że mamy 3 muzyków, prelegenta, transport, benzynę, (…) I dlatego my koncertów nie
możemy zrobić 5 w miesiącu. My ich musimy zrobić 120. Jest to po prostu męczące. (…) Ja bym nie
chciała iść po prostu na ilość, że będziemy robić nie wiadomo ile, tylko, żeby zrobić mniej, a fajnie. [P]

Który sektor jest uprzywilejowany w edukacji kulturalnej?
Pytanie o to, który sektor ma najłatwiej realizując swoja ofertę z zakresu edukacji kulturalnej
było jednym z tematów rozmów podczas panelowych dyskusyjnych. Oczywiście badani
zauważali, iż „Każdy sektor ma swoje problemy” [I] niemniej jednak wszyscy zgodnie
wskazali, iż zapewniona stała baza lokalowa i stabilne finansowanie są czynnikami, które
sprawiają, iż to sektor publiczny należy do najbardziej uprzywilejowanych.
Na pewno sektor instytucjonalny ma najlepiej z tych trzech grup gdyż miasto zapewnia mu utrzymanie,
budżet. [S]
Osoba X: (…) I też tysiące innych problemów które was o tyle nie dotyka, że do was przyjdzie ktoś, znudzi
się i wyjdzie i nie ma problemu. [I]
Osoba Y: To jest problem... [P]
Osoba X: Wiem, ale u mnie rujnuje się cała struktura szkoły. Ja nie mówię, że mam lepiej czy gorzej po
prostu mam inaczej. [I]
Osoba Z: Lepiej. [I]
(…) instytucje kultury to jest plusem to, że mają możliwości bazowe, mają możliwości sprzętowe, mają
możliwości kadrowe. I te działania edukacyjne, które oferujecie były w jakiś sposób wspierane i to jest
plus. Minusem tej instytucjonalnej kultury jest to, że one są dość kosztowne. [I]
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Podobne refleksje mieli również badani organizatorzy festiwali w całym kraju, których nasz
zespół badawczy zapytał o zdanie w 2014 roku przy okazji projektu Związku Miast Polskich i
Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM „Oddziaływanie festiwali na polskie miasta.
Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej” (raport dostępny
m.in. na stronie: www.rok.amu.edu.pl). Blisko 250 osobom organizującym festiwale w
Polsce (dokładnie 248) zadano przy pomocy ankiety pytanie: Jakim według Pana/i
podmiotom najłatwiej a jakim najtrudniej jest zorganizować festiwal w Pana/i mieście?
Analiza wyników ankiety pokazała wyraźnie, iż w ocenie organizatorów zdecydowanie
najłatwiej przy organizacji festiwali mają instytucje kultury (71,9%). Kolejne wskazanie
otrzymało „zaledwie” 15,6% i były to organizacje pozarządowe. Co dziesiąta osoba (10%)
uważa, że grupą, której najłatwiej zrealizować festiwal są niezależni artyści/twórcy. Najmniej
wskazań otrzymały natomiast inicjatywy prywatne (2,6%). Co istotne, sam sektor publiczny
zdaje sobie sprawę ze swojej „przewagi” w tej materii. Aż 70,5% badanych, organizatorów
realizujących festiwale działających właśnie w instytucjach publicznych, wskazało na
kategorię „instytucje kultury”. Sektor pozarządowy jest jeszcze bardziej o tym przekonany.
Organizatorzy pochodzący z NGO w 78% wskazywali tę kategorię. A jaki podmiot ma
najtrudniejsze warunki do organizacji festiwalu? Zdaniem badanych organizatorów są to
niezależni twórcy/artyści (52%). Niemal co trzeci respondent (29%) wskazuje inicjatywy
prywatne. Na kolejnym miejscu znalazły się z 12,2% organizacje pozarządowe. Instytucje
kultury zdobyły 5,4% wskazań.
Między współpracą a konkurencją
Prywatny sektor podmiotów realizujących ofertę w zakresie edukacji kulturalnej
współpracuje z wieloma podmiotami. Najczęściej z placówkami opiekuńczo-oświatowymi
(szkoły i przedszkola). Jednak nie są to jedyne podmioty, które korzystają z usług tego
sektora. Często mamy do czynienia ze współpracą różnych prywatnych podmiotów – jednak
zazwyczaj z innych (choć dzięki temu uzupełniających czy poszerzających swoją ofertę) branż
– np. gastronomicznej (restauracje, kawiarnie).
(…) przedszkola, szkoły są naszym głównym klientem. Także ośrodki kultury, domy kultury. [P]
Najlepszą współpracę mam z pewną restauracją, która wynajmuje nas np. na plażę, oni są operatorem
plaży i bardzo fajnie współpracujemy. To jest bardzo udana współpraca. Niekoniecznie ze szkołami. [P]

Niełatwa okazuje się współpraca z artystami szczególnie tymi którzy nie mają okazji być
wynajmowani przez sektor prywatny. Są oni przyzwyczajeni do pracy w instytucji gdzie do ich
zadań należy tylko praca stricte artystyczna. Specyfika funkcjonowania tego sektora sprawia,
że muszą oni wykonać również zadania organizacyjne czy techniczne, które w publicznych
placówkach wykonują osobni etatowi pracownicy.
Osoba X: Często spotykam się z czymś takim, że problemem naszych artystów nie jest warstwa
artystyczna, bo to jest coś, w czym oni są naprawdę dobrzy, muzycznie. Ja nie muszę sprawdzać np. czy
oni fałszują. Często większym kłopotem są takie kwestie organizacyjne, tak naprawdę. To jest właśnie to,
co położyło naszą współpracę z wieloma artystami. Oni świetnie grali, pięknie grali…
Osoba Y: Tylko zapomnieli przyjść… [P]
Osoba X: …ale: „Jak to, na 7 rano zbiórka? Jak o 7? Ale przyjedziecie po mnie? Mam dojechać jeszcze?”.
Ta przestrzeń artystyczna nie jest do końca dostosowana do takich realiów, że trzeba być o 7 rano,
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pojechać, zebrać się, przynieść, pozamiatać. Tu nie ma ekipy technicznej, która teraz będzie biegać i
robić. [P]

Badani pracujący w sektorze prywatnym podkreślali nierówną walkę z dotowanymi
instytucjami publicznymi i dużą rywalizację z nimi. Problemem są niższe ceny, które ze
względu na publiczne finansowanie mogą zaproponować instytucje kultury. Często niestety
spotykają się oni z brakiem zrozumienia spowodowaną nieznajomością funkcjonowania i
realiami działania różnych sektorów.
(…) jak my wyglądamy z zderzeniu z tymi publicznymi instytucjami (…) jest to pewnego rodzaju
rywalizacja. Tam się pojawiło takie pytanie i ja się często spotkałam z czymś takim, że [grupa muzyczna
związana z samorządową instytucją kultury] też organizuje koncerty, takie dojazdowe, dla szkół,
przedszkoli. W tym momencie bardzo trudno jest konkurować mając nawet bardzo dobrą ofertę
merytoryczną przygotowaną, bardzo trudno jest konkurować z ofertą, która często jest też bardzo dobrze
przygotowana, (…) ze względu na to, że ludzie, którzy są tam na etatach zatrudnieni (…) Mają dotacje i w
tym momencie taki koncert kosztuje 200 zł, co dla nas jest po prostu niemożliwością, żeby organizować
koncerty za 200 zł, gdzie my mamy 4 muzyków, dojazd, benzyna. To jest po prostu niemożliwe. W tym
momencie, my zgłaszając się z naszą ofertą do przedszkoli, szkół, oni mówią mamy [tamtą grupę] są o
połowę tańsi. Ciężko nam, nie możemy obniżyć ceny o połowę. Mówię, mamy 4 muzyków, a tam też jest
4 muzyków. W tym momencie dla nich cena jest jedynym kryterium. (…) A zarazem ta sytuacja z tym
publicznym nie do końca nam pomaga, bo ludzie twierdzą, że skoro [inna grupa] jest w stanie to zrobić
za 200 zł, to dlaczego wy nie możecie? [P]

W wielu momentach naszego projektu zespół badawczy spotkał się z pewną dozą nieufności
jaką podmioty sektora prywatnego darzą inne sektory, nie ufając w ich dobre intencje.
Wpływ na to ma wiele czynników, ale jednym z nich jest taki, że do tej port prywatny sektor
nie był w kręgu ich zainteresowania. Ich problemy i opinie nie interesowały inne sektory.
Moderator: Bardzo dziękujemy. Będziemy informować jak pojawią się efekty w postaci naszych
raportów. (…) Mamy nadzieję, że efekty tych naszych badań przyczynią się do tego, że świadomość tego,
wśród instytucji centralnych i samorządowych, że jest takie zjawisko jak prywatna, dobrze
funkcjonująca…
Osoba X: Ale co, żeby nas niszczyć czy żeby nam pomagać? [P]

Nieufność do innych pomiotów wynika również z wielu nienajlepszych doświadczeń i
kontaktów z innymi sektorami. Funkcjonuje niestety negatywne nastawienie do sektora
prywatnego. Pogląd, iż nie mają oni szans aspirować do poziomu oferty sektora publicznego.
Założenia, że komercyjnie przedsięwzięcia niemal automatycznie muszą łączyć się z niską
jakością. Często badane osoby prowadzące dzielność gospodarczą spotykają się z niechęcią
do współpracy z nimi- w zasadzie z założenia, bez podjęcia próby poznania.
(…) spotkałam się z takim negatywnym nastawieniem z
złożenia, np. z instytucjami (…)
odpowiedzialnymi za edukację kulturalną dzieci. Wielokrotnie próbowałam się skontaktować [z jedną z
samorządowych instytucji], żeby się włączyć w jakieś działania ich. Organizują festiwale filmowe, mamy
wspaniałe przedstawienia muzyczne, koncerty, też nawiązujące do sztuki filmowej, może moglibyśmy to
jakoś połączyć. Przed projektem, po projekcie… Nie, nie, komercyjnie, nie, to państwo chcieliby, żeby za
to zapłacić? Ewentualnie w ramach promocji własnej to jeszcze, ale oni mają za to zapłacić, to
absolutnie. (…) nie ma w ogóle takiego pozytywnego zaproszenia do tego, że może zróbcie jeden koncert,
zobaczymy co z tego wyjdzie albo gdzie macie jakiś koncert, żebyśmy mogli zobaczyć. Z założenia jest to,
że nasze działania nie są na tyle dobre jakościowo, żebyśmy mogli w ogóle próbować aspirować. [P]
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(…) tylko z tego robi się absolutnie komercyjne przedsięwzięcie w momencie jak uczniowie tych szkół
mają się pojawić na obowiązkowych przesłuchaniach szkół artystycznych to oni się nie pojawiają bo nie
ma z czym. [I]
Osoba X: Przykre jest takie nastawienie, że coś, co nie jest firmowane przez publiczną instytucje, nie
legitymizuje tego, z założenia jest traktowane jako…
Osoba Y: jako wyciągacz pieniędzy. [P]
Osoba X: nie, jako takie jakościowo gorsze. Nikt tego nie weryfikuje, czy to jest rzeczywiście lepsze czy
gorsze, bo nikt nie chce nawet zobaczyć. Mam takie doświadczenie (…) niestety. Po prostu bez
spróbowania co to jest od razu się zakłada, że aha jakaś prywatna firma, pewnie chcą się dorobić, a atak
naprawdę niewiele wiedzą, (…) trochę jest takie nastawienie, że to coś gorszego niż przygotowuje teatr,
filharmonia. [P]

Często w ocenie badanych osób z sektora prywatnego głównym (a często jedynym)
kryterium przy wyborze oferty jest cena. Nie kompetencje wykonujących, program, jakość…
Równie dużym problemem dla samego sektora i podmiotów ,które oferują wysoką jakość
swoich usług są podmioty, które „psują” rynek oferując wątpliwej jakości produkty. Tym
samym szkodzą opinii o całym sektorze.
(…) cena jest jedynym kryterium. Wiele tych instytucji, przedszkoli, szkół, w ogóle nie analizuje tej jakości.
To jest to, że w ogóle nie analizują co się pod tym zawiera. Tylko aha, jakiś teatrzyk, przedstawienie. To
wszystko do jednego worka wrzucają. (…) Nie do końca wnikają w to, że my nie jesteśmy jak pani Zdzisia,
Józia, że założyli maskę i wyszli, tylko to są wszystko artyści z wyższym wykształceniem muzycznym, to są
profesjonalnie pisane scenariusze, odprowadzamy ZAIKS. Mamy autorskie piosenki. To jest mnóstwo
ludzi profesjonalnych, którzy przygotowują się do takiego projektu. Stroje projektowane, dekoracje przez
grafików itd. I to później jest wrzucane do jednego worka z jakimś teatrzykiem obwoźnym, który
przyjechał i zrobił coś kiepskiego. [P]

W ocenie badanych osób funkcjonujących w sektorze prywatnym padają także uwagi do
specyfiki (stałej) pracy na etacie, która powoduje to, iż etatowy pracownik nie stara się w
takim samym stopniu co osoby z ich sektora. Jest to więc dla ich konkurencja jeśli chodzi o
niższe ceny, ale już nie jeśli weźmiemy pod uwagę inne jakościowe elementy. Zarzut
kierowany jest również co do sposobu funkcjonowania i modelu wyboru podmiotów z
którymi nawiązuje się współpracę. W ocenie niektórych badanych często jest tak, że
publiczny sektor wybiera ofertę kogoś od dłuższego czasu. Nie dlatego, że podmiot ten ma
profesjonalną ofertę, ale dlatego, że tak jest dla wybierającego wygodniej i prościej.
Jest [dom kultury] kilometr ode mnie, więc jak usłyszałam, że będzie powstawać, (…) to myślę sobie:
„Kurczę, załatwią mnie.”. Ale, jak się dowiedziałam kto tam uczy – nauczycielka, którą niestety
zwolniłam, bo nie była za bardzo, to mówię sobie: „Dzięki! Alleluja!”. Jeżeli jest dyrektor instytucji (…)
zatrudnia kogoś z metra i nigdy nie pójdzie na te zajęcia i nie wie, że dzieci siedzą… Kurde, to są takie
fajne zajęcia plastyczne, oni wszystko mają i tam się nic nie dzieje, mimo że nie są tanie te zajęcia, bo
kosztują tylko połowę mniej niż moje (…) pani przychodzi do mnie i mówi: „A bo w [publicznej instytucji
kultury] tylko [X] zł.”. Ja mam [4xX] zł, ale u mnie są cztery osoby na zajęciach i jeden artysta plastyk, a
tam jest 25 osób i mają tylko kredki. Niech pani zobaczy, co ja mam w szkole: płótna, farby… (…) Oni
robią dokładnie to samo, na takich samych materiałach, tym samym, co ja. (…) Ale, jeżeli nikt się nie
pochyli nad tym nauczycielem, który ma pensję, jego nikt nie rozlicza czy będzie miał 20 dzieci czy 15,
więc jemu bardziej zależy na tym, żeby mieć 7… Inna osoba: Żeby się mniej napracować. [P]
Światy kulturalne znam (…) znam ich sposób myślenia. Ja to rozumiem, skąd to się bierze, że zawsze ma
się jakiegoś swojego Zdzicha, do którego się dzwoni 15 rok z rzędu, bo z nim nie ma kłopotu. I to tak
funkcjonuje(…) [P]
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Krytyka prywatnego sektora edukacji kulturalnej
Sektor prywatny często jest poddawany krytyce. Jednym z obszarów szczególnie
krytykowanych jest to, że zmuszony jest on działać pod „zapotrzebowanie” i wymagania
odbiorców („klient nasz pan”). W związku z tym przywiązuje nadmierną uwagę do efektu a
nie procesu edukacyjnego. Działa pod publikę. Schlebia tym samym różnym (czasem nie
najwyższym) gustom. W działaniach w których liczy się efekt (im bardziej spektakularny popis
tym lepiej bo uzasadnia wydane pieniądze) dominuje przyrost treści nad formą.
Osoba X: [Pracuje z dziećmi] i mam kontakt też z rodzicami i to nie jest moja uwaga tylko rodziców i jak
robimy koncerty z dzieciaczkami i staramy się robić je sensownie tzn. by to miało jakąś idee a nie same
piosenki by to nie było takie puste śpiewanie dla samego popisu tylko, że ten koncert musi mieć jakieś
przesłanie i te dzieci muszą wyjść z jakąś myślą czy autorefleksją. (…) a chodzę na „popisy” [sektora
prywatnego], nie boję się tego słowa użyć, bo tam raczej są popisy, tam jest to wszystko pięknie
zrobione, tu nie mam żadnych zarzutów, ale bardziej na zasadzie popiszmy się, świećmy się, błyszczmy
się jak złoteczko, jak cukiereczek by to zrobiło wrażenie. [I]
Osoba Y: Bo sektor prywatny bez tego... [P]
Osoba X: Tak ja to rozumiem tym bardziej, że klient nasz pan i rzeczywiście gro naszego społeczeństwa
lubi jak się mieni, świeci i błyszczy więc jeśli na to jest popyt to musimy pokazać i jeśli mamy „Taniec z
gwiazdami” i tam się też mieni i błyszczy i jeśli to jest program, który kreuje gusta w Polsce to nie
dziwmy się potem, że mamusie chcą żeby ich dziewczynki, córeczki też były takie mieniące się, różowe. I
teraz myślę, że instytucje jednak bardziej dbają jednak o tą misję. [I]

Innym aspektem krytykowanym przez reprezentantów innych sektorów jest brak misyjności.
Komercyjne działania są w ich ocenie jej pozbawione. Natomiast wydaje się, że problem (o
ile istnieje) leży gdzie indziej. Otóż osoby z sektora prywatnego bronią się przed tym
sformułowaniem gdyż kojarzy ono im się z pewną sztampowością, czymś takim co nie jest
atrakcyjne, co jest narzucone i w gruncie rzeczy zbyt górnolotne.
Patrząc na to co reprezentują szkoły taneczne na przykład. Tam nie ma myślenia o tym. Tam jest sprawa
komercyjnie traktowana. Im więcej grup tym lepiej. Ja czasami prowadzę różne programy tu i tam i
widzę jak te dzieciaki są prezentowane na różnych festynach, dniach miast. Tam nie ma ani pasji ani
misyjności tam po prostu jest przerób. Tak ten biznes widzę. Przepraszam. [I]
Ja się wielokrotnie nad tym zastanawiałam nad używaniem tego słowa „misjonarstwo” - ja się wcale nie
uważam za jakąś misjonarkę sztuki, absolutnie. Wręcz uważam, że jest to dla mnie wręcz nie na miejscu.
Uważam że jestem osobą na tyle przygotowaną, mogę coś z siebie dać, ale nie jest to dla mnie jakaś tam
misja (…)Tak, to pasja. Ja nie mówię o misyjności. (…) Nie uważam siebie za siłaczkę. Ja robię coś co daje
mi radość (…) my po prostu inaczej myślimy. I absolutnie nie używamy słowa misyjności. [P]
(…) to, że my nie używamy tego słowa misyjność wcale nie znaczy, że nie działamy w ten sposób. [P]

Krytykowana jest również postawa działania dla zysku. Często inne sektory szufladkują
sektor prywatny i nie ostrzegają jego odcieni i różowości. Traktują wszystkie w nim podmioty
jako rekinów biznesowych chcących jedynie poszerzać swoje bogactwo. Wynika to poniekąd
także z pewnego stereotypowego sposobu myślenia o tej kulturalnej sferze i niezrozumienia
reguł funkcjonowania (i kosztów działania) tego sektora.
Osoba X: To są jednak inne priorytety. Po prostu prywatna firma jakkolwiek na to nie patrzeć zawsze
będzie biznesem - mniej czy bardziej. Może źle myślę? Ale jeśli ktoś zakłada prywatną szkołę jakąkolwiek
muzyczną czy tańca. Idea - ideą na pewno musi kochać tańczyć musi się na tym świetnie znać często
zaczyna w instytucji by sobie wyrobić nazwisko, zorganizować pięć grup dziecięcych a potem zakłada
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swoją szkołę i te pięć grup zabiera z instytucji. Tak to najczęściej działa. I tyle. Szkoła prywatna winduje
ceny i to jest norma, że u mnie zajęcia kosztują [X] złotych a za takie same zajęcia w prywatnej szkole
dziecko zapłaci [2-3 x X zł] w zależności od jednostki. [I]
Osoba Y: Nie, nie, ty mówisz o tym, że dzieci płacą, ale ile to kosztuje to jest inna kwestia. Utrzymanie
miejsca też jest elementem kosztów... [P]

Podsumowanie: ważny, ale czy dostrzegany fragment jednego tortu?
Sektor prywatny działający w kulturze wydaje się być dostrzegany, przynajmniej w sferze
deklaratywnej, przez inne środowiska. Traktowany jest jako sektor ważny dla samorządu i
uzupełniający ofertę. Ponadto, zapewnia korzystną dla odbiorcy (i szerzej: kultury)
różnorodność i bogactwo oferty.
Sektor ten który rozwija na różnych niwach swoją działalność jest dla miasta bardzo ważny. Ważny w
sensie tej edukacji kulturalnej bo zdajemy sobie sprawę, że my instytucjonalnie nie jesteśmy w stanie
zabezpieczyć… to znaczy jesteśmy, ale jest to dodatkowa forma działalności na tym polu. [S]
To jest kwestia również takich różnorodnych działań. Bogactwem tego, o czym wspomniałeś, jest pewien
pluralizm działań i [mamy] taką ofertę bogatą. [I]

Wydaje się jednak, że samorząd próbując dostrzec ten sektor i rozwiązania jego problemów
w najbardziej oczywistym (co nie znaczy, że najtrafniejszym) obszarze – finansowym. Nasze
badania terenowe w ramach projektu i rozmowy pokazały wiele innych przykładów
możliwego wsparcia kierowanego do tego sektora. Jednym z nich było stworzenie czegoś na
zasadzie bonu oświatowego, ale dotyczącego edukacji kulturalnej. Innym przykładem działań
już wcielonym w życie było działanie samorządowej instytucji pomocowej (MOPS), która
wsparła jedną z młodych podopiecznych pochodzących z patologicznej rodziny kursem gry na
instrumencie. Do tego samorząd posiadający zasoby lokalowe może udzielać również
wsparcia lokalowego (np. pracowni dla artystów, sal warsztatowo-edukacyjnych wynajmowanych czy udostępnianych na preferencyjnych warunkach).
Bardzo bym chciała mocniej wspierać przede wszystkim finansowo ponieważ na tym chyba najbardziej
temu sektorowi zależy (…) [S]

Dostrzegają ten sektor również „konkurenci” (choć w ich odczuciu nie konkurują do końca na
tym samym polu). Mowa tu o publicznych placówkach edukacji artystycznej (szkoły
muzyczne), które dostrzegają ekspansję sektora prywatnego w tym obszarze i widzą, że jego
oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym miejscu warto zauważyć, że prywatne
podmioty stanowią często szansę dla osób które mają pasję, zamiłowanie do muzyki, ale …
nie mają talentu czy wrodzonych zdolności (np. słuchu muzycznego, który w późniejszym
etapie życia można kształtować). Osoby takie często nie dostałyby się (lub nie dostały się) do
publicznych szkół muzycznych. Prywatny sektor jest więc dla nich alternatywą umożliwiającą
rozwój ich pasji.
Na rynku edukacji artystycznej te centra prywatne stanowią znaczną część. [I]
(…) w obecnym czasie bardzo dużo osób korzysta z form takich mniej zobowiązujących, prywatnych,
typu: szkoły Yamaha, Music Story, ogniska muzyczne czy prywatne szkoły muzyczne które nie realizują
programu ministerialnego. Tego jest bardzo dużo i to zaczyna przybierać kształt niezwykle istotny(…) [I]
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W ocenie jednej z osób reprezentującej publiczny sektor edukacji artystycznej podmioty
prywatne działające w tym obszarze są potrzebne ze względu na wspólny interes kadry
kultury – wykształcenia odbiorców kultury. To z jednej strony szlachetna i będąca ponad
podziałami opinia. Z drugiej trochę pokazująca poczucie wyższości sektora publicznego. Na
zasadzie my (prawdziwie) edukujemy, kształcimy („profesjonalnych” wykonawców) oni co
najwyżej bawią się muzyką.
Czy to jest potrzebne? Jak najbardziej. To dla mnie to nie jest konkurencja bo zdaję sobie sprawę z tego,
że styl jest zupełnie inny i wiele osób wybiera nazwijmy to, w dobrym tego słowa znaczeniu, amatorski
system kształcenia przez to, że buduje się taką wrażliwość i buduje się potencjalnego odbiorcę. Nie
wykonawcę, ale odbiorcę kultury. [I]

Ważnym głosem w dyskusji było zwrócenie uwagi na pewien wizerunkowy problem sektora
prywatnego działającego w edukacji kulturalnej. Mało osób patrzy na ten sektor przez
pryzmat edukacji, ale często prowadzonej w niełatwych warunkach (obarczonej ryzykiem
nieutrzymania się na rynku, niewspomaganej przez sektor publiczny). Zamyka w prostym
skojarzeniu „biznes”, który musi sam się utrzymać i zbilansować (a przecież edukacja sektora
publicznego nie działa na takich samych zasadach).
Ale résumé jest takie, że jeśli chodzi o edukację to nikogo nie interesuje czy są pieniądze czy nie. Szkoła
musi funkcjonować a trzeba do niej dołożyć 20 czy 40 mln. Natomiast u nas jak wy jako podmiot
prywatny dostaniecie coś to macie się sami utrzymać. A, że w międzyczasie komuś się odwidzi chodzenie
bo chory czy gdzieś wyjedzie i ten cały biznes, nawet nie biznes bo to edukacja, w znacznej mierze pro
publico bono i to musi wyjść na zero. Tymczasem w publicznej edukacji nikt nie mówi, że to musi
rachunek wyjść na zero. Samorządy mają dołożyć gdy brakuje i koniec a to też jest taka sama edukacja
tylko ma słowo kulturalna. [I]

Istotne jest by dostrzec to, że dla każdego jest miejsce w systemie edukacyjnym, który
tworzy, jak zauważyła jedna z osób, symboliczny „tort” w podziale którego dla każdego
znajdzie się kawałek.
(…) jeśli wszystkie dzieci traktujemy jak jeden wspólny tort, którym powinniśmy się zając to cześć tego
tortu trafia do prywatnych szkół bo rodziców stać by zapłacić 100 czy 150 złotych, część dzieci trafi do
samorządowych czy ministerialnych instytucji kultury tylko tam jest wymóg talentu bo szkoła muzyczna
nie bierze przecież dzieci z ulicy i tu jest ta różnica bo do was trafiają dzieci już odsiane, zdolne, które
nadają się do szkoły muzycznej a my bez mała bierzemy jak leci czasem z wątpliwymi zdolnościami a też
staramy się ich animować, kształcić. (…) I teraz chodzi by cały ten torcik był, nieładnie mówiąc,
zagospodarowany (…)To ten system domów kultury, NGOsów i prywatnych instytucji. Najważniejsze by
dzieci były zadbane by nie pozostawić dzieci samych sobie bo za dzieci zawsze odpowiedzialni są dorośli
[I]

Wszyscy uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych zgodzili się, że niezbędne są zmiany
systemowe w sferze edukacji kulturalnej. Potrzeba czynów, realnych działań a nie ciągłych
debat, które nie mają siły przebicia i nic nie zmieniają gdyż „przekonują przekonanych” a nie
mają przełożenia na działania decydentów. Niezbędna jest zmiana podejścia do kultury i jej
roli (również w aspekcie przedmiotów artystycznych w szkołach).
Po prostu tak długo jak kultura będzie deprecjonowana (…) i nie będzie zrozumienia dlaczego kultura jest
ważna, że my budujemy kapitał społeczny, tak długo będziemy ogonem wśród ogonów. My nie robimy
sobie „fisiu-misiu”, nie machamy nóżkami. Czy nasze dzieci będą muzykami, tancerzami czy odbiorcami
to nie o to chodzi. To jest kapitał społeczny te dzieci ukształtowane już w dzieciństwie na mądrych i
świadomych odbiorców, na wrażliwych i dobrych ludzi. To jest ten kapitał, który budujemy. On nie będą
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się bić, nie będą stać, przepraszam, pod budką z piwem. O to chodzi w tej naszej pracy. I dopóki tego tam
ktoś na górze nie zrozumie, że nie może być tak, że plastyka czy sztuki artystyczne traktowane są w
szkole jak „michałek” i pani od biologii czy matematyki traktują to - ohh to tam pójdzie na zastępstwo
pani od biologii bo co tam plastyka. No sorry jak w tym kierunku to pójdzie to edukacja kulturalna
przestanie w ogólne istnieć. Ja może katastroficzne wizje przedstawiam, ale to jest najważniejsze by
[zrozumieli to ] ci ludzie odpowiedzialni w ministerstwach (…) Bo to są dla nas praktyków rzeczy tak
oczywiste… To ja nie rozumiem czego oni tam nie rozumieją? To podejście po prostu trzeba zmienić
totalnie. Szkoła jest ciągle w XIX wieku. Możemy sobie debatować. Ja biorę udział w drugim takim panelu
(…) gdzie ciągle debatujemy z nauczycielami jak ta szkoła jest niedostosowana do współczesnych
warunków. I jak długo jeszcze? Jak długo? Nie można debatować, trzeba usiąść, zrobić, w końcu zacząć
działać. A nie debatować i będziemy deliberować kolejne 20 lat. Kolejne pokolenie wyjdzie ze szkół
nieprzygotowane. Kiedy ja pytam się dziecko: co ty umiesz? To ono może mi powiedzieć czego nie umie.
Bo całe życie on słyszał w szkole: tego nie umiesz, tego nie umiesz, tego nie umiesz. A co ty umiesz? On:
nie wiem. Bo nikt nie pracuje na jego mocnych stronach tylko wszyscy mu wytykają czego on nie umie.
Uważam, że do kultury trzeba podchodzić z szacunkiem i tu powinien przykład iść od góry. [I]
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IV. Opinie przedsiębiorców o sektorze prywatnym [dane ilościowe]
Zespół badawczy zebrał opinie podmiotów realizujących swoją ofertę z zakresu edukacji
kulturalnej w Wielkopolsce. Kim były badane osoby? W zdecydowanej większości to kobiety
(83,3%). Co czwarty badany (23,7%) działał jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą. Natomiast 76,3% respondentów realizuje ofertę w zespole
współpracowników (z czego 68,1% z składzie 1-5 osobowym a 31,9% - w więcej niż 5 osób).
Badani w zdecydowanej większości byli osobami bardzo dobrze (i kierunkowo w różnych
zakresach edukacji kulturalnej) wykształconymi. Aż 89,9% z nich miało wyższe wykształcenie.
Dużo mówiące o ich profesjonalizmie było także to, że aż 67,9% z nich w ostatnich 5 latach
uczestniczyło w studiach podyplomowych/kursach/ szkoleniach (w większości w obszarach
powiązanych z edukacją kulturalną). Najmłodsza badana osoba miała 26 lat, najstarsza 67.
Wśród badanych podmiotów: 51,7% działała na rynku 5 lub mniej lat (6,9% - rok), 24,1%: 610 lat, 12%: 11-19 lat. A 12% - 20 lub więcej lat. Zauważyć należy również doświadczenie
respondentów wyniesione z pracy w innych sektorach. Co trzecia badana osoba (35%)
obecnie pracuje w innym niż prywatnym sektorze. Najczęściej w publicznych placówkach
oświatowych (42,9%3) i organizacjach III sektora (42,9%). Blisko 40% (38,1%) jest
zatrudnionych również w publicznych instytucjach kultury a 28,6% w pozarządowych
placówkach oświatowych. Podobnie wyglądają dane dotyczące tego czy w przeszłości badani
pracowali w innych sektorach gdzie 36,7% wskazała odpowiedź - tak. Gdzie dokładnie?
Najwięcej osób (52,2%) w publicznych placówkach oświatowych, 43,5% w publicznych
placówkach kultury, 39,1% w organizacjach pozarządowych i 13% w pozarządowych
placówkach oświatowych. Doświadczenia w działalności kulturalnej w innych sektorach
pozwalają porównać różne modele funkcjonowania edukacji kulturalnej i tym samym szerzej
spojrzeć na problemy, wady, ale i zalety prywatnego sektora. Niemal dla połowy badanych
(45,8%) obecna działalność gospodarcza stanowi „jedyne źródło dochodów”. Dla kolejnych
27,1% jest to „nie jedyne, ale główne źródło dochodów”. Wskazanie „nie jedyne, ale
dodatkowe źródło dochodów” zaznaczyło również 27,1% respondentów. Podmioty, które
podzieliły się z zespołem badawczym swoimi opiniami pochodziły z różnych części
województwa: Czapury, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Kępno,
Konin, Kórnik, Leszno, Luboń, Międzychód, Poznań, Puszczykowo, Rawicz, Skórzewo,
Wągrowiec, Wielowieś, Wieruszów, Września, Zbąszyń, Złotów. Zasięg ich oferty był jednak
znacznie szerszy. Niemal dla co piątego (24,1%) z nich była to gmina. Powiat (37,9%), region
(12,1%), województwo (12,1%). Ponadto 13,8% badanych określiło swój zasięg oferty
edukacji kulturalnej jako „inny” – wpisując m.in.: bez ograniczeń; cała Polska; ogólnopolski;
kraj; Polska i zagranica; Poznań i okolice.
Przy pomocy ankiety poproszono badanych o wyrażenie opinii na różne intersujące badaczy
tematy. Jednym z nich był aspekt MOTYWACJI. Interesował nas stopień poszczególnych
motywacji jakimi kierował się dany podmiot zaczynając swoje działania w sektorze
prywatnym w obszarze edukacji kulturalnej. Badane osoby poproszono o określenie stopnia
istotności różnych zaproponowanych przez zespół badawczy motywacji na skali od 1
(zupełnie nieistotny) do 5 (bardzo istotny) lub wpisanie 0 (gdy dany aspekt ich nie dotyczył).
Do wyboru każdy respondent miał aż 15 różnych zakresów motywacji, wśród nich:
3

Badani mogli wskazać wszystkie miejsca/sektory w których pracują (lub pracowali) – zatem to i kolejne
pytanie było pytaniem wielokrotnego wyboru gdzie wskazania procentowe nie sumują się do 100.
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„Chciałem/am pracować zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i wykształceniem”, „Realizacja
pasji”, „Realizacja wcześniej podjętego planu zawodowego i ścieżki zawodowej”, „Trudności
ze znalezieniem pracy w innym sektorze”, „Ze względu na niezależność – sam/a jestem
swoim szefem”, „Zauważyłem/am niszę na rynku i brak oferty z obszaru edukacji
kulturalnej”, „Słyszałem/am opinie o słabej jakościowo ofercie prowadzonej dotychczas
przez inne podmioty”, „Jest to moim hobby - nie działam dla pieniędzy”, „Mam dobry
kontakt z dziećmi i młodzieżą”, „Jestem przedsiębiorczy/a - posiadam smykałkę do
interesów”, „Ze względów podatkowych i finansowych - preferencyjne rozliczenie”,
„Zostałem/am zmuszony/a do założenia przedsiębiorstwa ze względu na formę pracy, która
została mi zaproponowana”, „Ze względu na możliwości dofinansowania do działalności
gospodarczej”, „Przejąłem/am działalność gospodarczą od innej osoby”, „Traktuje tę pracę
jako dodatkowe zajęcie”. Ponadto respondent miał możliwość wskazania własnej,
niemieszczącej się w proponowanych kategoriach motywacji i wpisanie jej dzięki kategorii w
ankiecie: „Inny - jakie?...”. Uzyskane średnie wskazań pokazują jakimi najczęściej
motywacjami kierowały się badane osoby podejmując decyzję o funkcjonowaniu ze swoją
ofertą w sektorze prywatnym.
Średnie: stopień istotności motywacji do rozpoczęcia pracy w sektorze prywatnym
Realizacja pasji

4,80

Mam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą

4,61

Chciałem/am pracować zgodnie ze swoimi…

4,45

Ze względu na niezależność – sam/a jestem swoim szefem

4,25

Zauważyłem/am niszę na rynku i brak oferty z obszaru…

4,23

Słyszałem/am opinie o słabej jakościowo ofercie…

3,56

Realizacja wcześniej podjętego planu zawodowego i…

3,52

Jestem przedsiębiorczy/a - posiadam smykałkę do…

3,48

Jest to moim hobby - nie działam dla pieniędzy

3,20

Traktuje tę pracę jako dodatkowe zajęcie

2,57

Trudności ze znalezieniem pracy w innym sektorze

2,37

Ze względu na możliwości dofinansowania do…

2,36

Ze względów podatkowych i finansowych -…

2,18

Przejąłem/am działalność gospodarczą od innej osoby

2,16

Zostałem/am zmuszony/a do założenia przedsiębiorstwa…

2,14

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Badania pokazały, iż w największym stopniu motywacją do podjęcia tego rodzaju pracy była
realizacja pasji (średnia aż 4,80 i 90% najwyższych wskazań: 5). Nie mniej ważnym (śr. 4,61)
czynnikiem było przekonanie o odpowiednich kompetencjach interpersonalnych będących
pomocnymi (czy wręcz niezbędnymi) przy pracy z dziećmi. Mowa oczywiście o „dobrym
kontakcie” z nimi. Na trzecim miejscu znalazła się kategoria związana z chęcią pracy zgodną
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ze swoimi kwalifikacjami i wykształceniem” (4,45). Wysokie wskazania miały również dwa
aspekty: niezależność (4,25) oraz zaobserwowanie ofertowej niszy na rynku, którą można
było uzupełnić (4,23). Kolejne cztery rodzaje motywacji nie osiągnęły średniej powyżej 4,0.
Należały do nich: odpowiedź na słabą jakościowo ofertę innych podmiotów (3,56), realizacja
wcześniejszego planu zawodowego (3,52), przedsiębiorczość (3,48) oraz hobby (3,20).
Niektóre badane osoby traktują tę prace jako dodatkowe zajęcie (2,57). Natomiast
najrzadziej wskazanymi powodami rozpoczęcia działalności gospodarczej były: trudności ze
znalezieniem pracy w innym sektorze (2,37), możliwość dofinansowania (2,36), motywacje
związane z preferencyjnym sposobem rozliczeń finansowych (2,18), przejęcie działalności od
innej osoby (2,16) czy zmuszenie do tego ze względu na formę pracy (2,14). Zauważmy
zatem, że motywacje te pokazują nam obraz osób, które świadomie wybrały swoją ścieżkę
zawodową (biorąc pod wagę nie tylko swoją pasję, ale i kwalifikacje, wykształcenie czy
kompetencje interpersonalne). Istotnymi czynnikami było również poczucie niezależności
(będące przecież kwintesencją sektora prywatnego) oraz myślenie o swojej ofercie częściej
jako „uzupełnieniu” niszy na rynku niż „odpowiedzi na słabą ofertę” innych sektorów. Należy
też zwrócić uwagę na relatywnie niskie średnie różnych motywacji wiązanych z aspektami
finansowymi, które pokazują wyraźnie, że pomioty te nie należy traktować jako firmy stricte
działające w biznesie nastawionym na optymalizację kosztów i nastawienie na zysk. Kilka
osób zdecydowało się na uzupełnienie wskazania „inny” powód. Pojawiły się tam takie
odpowiedzi jak: Mam dzieci i chcę z nimi przebywać, ale też zarabiać; Pracuję wspólnie z
mężem i mogę dostosować swój czas pracy do rozkładu dnia dzieci; zostałam mamą i
odkryłam w tym potencjał, zaczęłam spełniać swoje wewnętrzne dziecko; Zwrócenie uwagi
władz na potrzebę kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży.
W tym miejscu warto także zauważyć, że równie istotne jak zaprezentowane średnie (które
hierarchizują istotność poszczególnych motywacji) są szczegółowe dane gdyż dzięki nim
zauważymy procentowy udział wskazań „0” („dany aspekt mnie nie dotyczy”), który był
wyłączony przy obliczaniu średnich wartości. Wskazanie to jest niezwykle ważne gdyż
pokazuje które z zaproponowanej listy motywacji były zupełnie nieistotne. Najwięcej
badanych (68,3%) zaznaczyło „0” przy opcji „Przejąłem/am działalność gospodarczą od innej
osoby”. Nieco ponad połowa respondentów (53,3%) zaznaczyła, że nie dotyczy ją sytuacja w
której została zmuszona do założenia przedsiębiorstwa ze względu na formę pracy, która
została jej zaproponowana. Połowa (50%) badanych wskazało, że nie traktuje tej pracy jako
dodatkowego zajęcia. Co trzeci przedsiębiorca (37,6%) nie miał trudności ze znalezieniem
pracy w innym sektorze. Taki sam odsetek badanych za nieistotny dla siebie powód uznał „ze
względy podatkowe i finansowe – preferencyjne rozliczenie. A 35% nie działa w prywatnym
sektorze „ze względu na możliwości dofinansowania do działalności gospodarczej”.
Jak wygląda aspekt WSPÓŁPRACY w oczach badanych przedsiębiorców kulturalnych? Otóż
poproszono respondentów o ustosunkowanie się do 4 tez: „Szkoły i przedszkola chętnie
współpracują z prywatnym sektorem działającym w obszarze edukacji kulturalnej”, „Lokalne
władze chętnie współpracują z prywatnym sektorem działającym w obszarze edukacji
kulturalnej”, „Publiczne instytucje kultury chętnie współpracują z prywatnym sektorem
działającym w obszarze edukacji kulturalnej” oraz „Organizacje pozarządowe (III sektor)
chętnie współpracują z prywatnym sektorem działającym w obszarze edukacji kulturalnej”. I
poproszono ich o ustosunkowanie się do tych tez przy pomocy skali Likerta: od
zdecydowanej akceptacji („zdecydowanie tak”) do negacji („zdecydowanie nie”).
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Ocena chęci współpracy różnych podmiotów z prywatnym sektorem w obszarze edukacji kulturalnej
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Szkoły i przedszkola chętnie współpracują z prywatnym sektorem działającym w obszarze edukacji
kulturalnej
Lokalne władze chętnie współpracują z prywatnym sektorem działającym w obszarze edukacji
kulturalnej
Publiczne instytucje kultury chętnie współpracują z prywatnym sektorem działającym w obszarze
edukacji kulturalnej
Organizacje pozarządowe (III sektor) chętnie współpracują z prywatnym sektorem działającym w
obszarze edukacji kulturalnej

Zdaniem badanych najbardziej chętnym sektorem do współpracy z podmiotami prywatnymi
jest sektor pozarządowy (wskazało go 63,9% osób). Niemal połowa badanych (46,6%)
zaznaczyła, iż chętne do podejmowania współpracy są szkoły i przedszkola. Warto też
zauważyć, że w tej kategorii zaledwie 5,2% osób (najmniej ze wszystkich 4 kategorii)
wskazało, odpowiedź „zdecydowanie nie”. Badani nie mają dobrego zdania o chęci
podejmowania współpracy ze strony publicznych instytucji kultury (co piąta osoba wskazuje
w zdecydowany sposób na brak takiej chęci z ich strony). Więcej jest również osób
zauważających brak takiej współpracy (48,6%) niż dostrzegających ją (40%). Jednak
zdecydowanie najmniejszą, zdaniem badanych prywatnych podmiotów, inicjatywę
współpracy odnajdziemy wśród lokalnych władz (zaledwie 22% respondentów ją dostrzega).
Nieco ponad połowa (50,9%) – nie. Warto też zauważyć, że badani byli najbardziej
niezdecydowani (wskazania „trudno powiedzieć” – 27,1%) oceniając aspekt współpracy
właśnie z lokalną władzą.
W jednym z pytań w ankiecie poproszono badane osoby o wskazanie tego jak układa się im
współpraca z sektorem oświatowym w zakresie realizacji dla niego usług edukacji kulturalnej.
Największy odsetek badanych (35,6%) wskazał, że wspólne działania układają się dobrze. Co
czwarty (27,1%) uznał je za zadowalające. Odmiennego zdania jest 8,5% respondentów.
Ponad 16% badanych (dokładnie 16,9%) wskazało, że nie nawiązało ze szkołami,
przedszkolami czy nauczycielami współpracy a 11,9% - o takową nie zabiegało.
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Ocena współpracy ze szkołami, przedszkolami i nauczycielami w zakresie edukacji kulturalnej
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Szczególnie ciekawe wydaje się pytanie dotyczące CZYNNIKÓW SUKCESU. Zespół badawczy
chciał poznać opinie badanych osób dotyczące tego od jakich elementów najbardziej zależy
sukces działalności prywatnego podmiotu edukacji kulturalnej. Badani przedsiębiorcy mogli
wybrać z listy dwunastu czynników jedynie cztery, które są - ich zdaniem - najistotniejsze.
Czynniki determinujące o sukcesie działalności podmiotów w prywatnym sektorze [pytanie wielokrotnego wyboru]
Dobre kontakty i relacje z dziećmi

56,9%

Jakość oferty – wysokie kwalifikacje prowadzących
zajęcia/ofertę

51,7%

Skuteczna informacja i dobra promocja oferty

48,3%

Zbudowanie zaufania wśród rodziców i
nauczycieli/opiekunów

48,3%

Przystępna cena oferty

41,4%
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36,2%
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Oferta ukierunkowana i dostosowana do konkretnych
odbiorców
Łatwa dostępność oferty dla osób, którzy gotowi są z niej
skorzystać

25,9%
13,8%

Znalezienie niszy w obszarze, na którym działam

12,1%

Odpowiednia baza lokalowa

10,3%

Wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie
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3,4%
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*Pytanie wielokrotnego wyboru – badani mogli wskazać maksymalnie 4 czynniki sukcesu stąd wartości procentowe nie
sumują się do 100.
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Czterema najpopularniejszymi wskazaniami były aspekty: dobre kontakty i relacje z dziećmi
(56,9%), jakość oferty oraz związane z nią kwalifikacje kadry (51,7%), skuteczna informacja i
dobra promocja (48,3%) oraz zbudowanie zaufania wśród opiekunów (48,3%). Te cztery
elementy, w ocenie największej ilości badanych, determinują powodzenie działań w ich
sektorze. Nieco mniej osób wskazało „przystępną cenę oferty” (41,4%). Ciekawe jest, że
dopiero na piątym miejscu znalazł się aspekt ceny, który zaliczony został do czynnika sukcesu
przez większy odsetek respondentów niż aspekt wyróżniającej się i kreatywnej oferty (36,2%)
oraz „różnorodnej oferty” (31%) czy kategorii dostosowania oferty do konkretnych
odbiorców (25,9%). Najmniej istotne w ocenie badanych przedsiębiorców wydały się: sprzęt i
wyposażenie (zaledwie 6,9%), baza lokalowa (10,3%), znalezienie „niszy” na runku by wejść
do niej z ofertą, która ją zapełni (12,1%) i łatwa dostępność oferty (13,8%). O sukcesie
działań prywatnego podmiotu w obszarze edukacji kulturalnej decydujące znaczenie ma
zatem połączenie: jakości oferty i kompetencje kadry, umiejętności dobrych relacji z
podopiecznymi, ale i rodzicami (które owocuje zaufaniem do edukatorów) oraz aspekt
reklamy i promocji swoich działań. W dalszej kolejności zaś kwestia „przystępnej” ceny oraz
innych czynników. Część badanych wskazywała również kategorię „inne” gdzie wpisano i tym
samym podkreślono aspekty związane z dobrą lokalizacją czy zaangażowaniem edukatorów.
Poproszono także badane podmioty działające w sektorze prywatnym w sferze edukacji
kulturalnej o ustosunkowanie się do ośmiu różnych tez dotyczących jej funkcjonowania.
Niektóre były związane z jej wizerunkiem, inne dotyczyły bardziej aspektów jej działania.
Opinie badanych na różne tematy pokazują sposób ich myślenia o sobie, ale także ukazują
zakresy pewnych problemów, które są charakterystyczne dla ich środowiska. Zdecydowanie
najmniej przychylnie respondenci odnieśli się do tezy, iż „władza centralna dostrzega
problemy prywatnego sektora edukacji kulturalnej”. Aż co czwarty badany (25,4%)
zdecydowanie się z tak postawionym sformułowaniem nie zgadza. Łączny odsetek osób,
które wyrażają sprzeciw wobec tej opinii wyniósł aż 67,8%! Warto dodać, że nie znalazł się
nikt kto w zdecydowany sposób zgodziłby się z tą tezą. Kolejną, zaproponowaną w ankiecie
przez zespół badawczy, opinią z którą większy odsetek osób się nie zgodził niż zgodził był ten
dotyczący tego, że „oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej kierowana jest
głównie do osób majętnych”. Na tak postawioną tezę 50,9% odpowiedziało negatywnie
(raczej nie i zdecydowanie nie) a 22% z aprobatą (raczej tak i zdecydowanie tak). Warto też
zauważyć, że wyższy odsetek osób (34,5%) wskazał zarówno „raczej tak” jak i „zdecydowanie
tak” kiedy skonfrontowano go z opinią o tym, że „głównym powodem zapisywania dzieci na
dodatkowe zajęcia są ambicje i aspiracje rodziców”. Mimo że najczęstszym wskazaniem w tej
kategorii była odpowiedź „trudno powiedzieć” (aż 44,8%) to czterokrotnie więcej było
zdecydowanych zwolenników tej opinii niż jej skrajnych przeciwników (13,8% a 3,4%). Badani
dostrzegają także to, że „edukacja kulturalna prowadzona jako działalność gospodarcza
wystawiona jest na wiele negatywnych, stereotypowych opinii (np. działalność dla zysku)” 44,8% wobec 20,7% przeciwników tej tezy. Największą ilość zwolenników miała teza o tym,
że „dobra współpraca z sektorem oświatowym w aspekcie edukacji kulturalnej zależy
głównie od nastawienia dyrekcji szkół i przedszkoli oraz nauczycieli” (91,5%), nieco mniej
„prywatny sektor edukacji kulturalnej stanowi uzupełnienie oferty edukacji kulturalnej
podmiotów innych sektorów” (89,9%) choć warto zauważyć, że aż 52,5% respondentów
(najwięcej ze wszystkich badanych 8 kategorii) w zdecydowany sposób uzależnia dobrą
współprace ze szkołami i przedszkolami od nastawienia dyrekcji. Przedsiębiorcy kulturalni w
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większości (83,1%) podzielają opinię o tym, że ich sektor działa tam gdzie jest słaba oferta
innych podmiotów.
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Edukacja kulturalna prowadzona jako działalność gospodarcza wystawiona jest na wiele
negatywnych, stereotypowych opinii (np. działalność dla zysku)
Władza centralna dostrzega problemy prywatnego sektora edukacji kulturalnej
Prywatny sektor edukacji kulturalnej stanowi uzupełnienie oferty edukacji kulturalnej podmiotów
innych sektorów
Prywatny sektor edukacji kulturalnej działa tam gdzie jest słaba oferta z zakresu edukacji
kulturalnej innych podmiotów (instytucji kultury, szkoły publicznej)
Dobra współpraca z sektorem oświatowym w aspekcie edukacji kulturalnej zależy głównie od
nastawienia dyrekcji szkół i przedszkoli oraz nauczycieli
Oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej kierowana jest głównie do osób majętnych
W ostatnim latach wzrosła liczba dzieci zapisywanych na różne zajęcia dodatkowe (sportowe,
edukacyjne, kulturalne, zainteresowań)
Głównym powodem zapisywania dzieci na dodatkowe zajęcia są ambicje i aspiracje rodziców
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Badanych przedsiębiorców kulturalnych poproszono w ankiecie, w pytaniach otwartych, o
wskazanie problemów i trudności jakie dostrzegają w prowadzeniu działalności gospodarczej
w obszarze edukacji kulturalnej oraz wskazanie rekomendacji i pomysłów jak można
spróbować te problemy rozwiązać. Poniżej w dwóch tabelach umieszczono (podzielone przez
zespół badawczy na kategorie) wybrane opinie prywatnych edukatorów kulturalnych.
Finansowe
W większości miejsc prywatna firma nie może starać się o grant, dofinansowanie;
Zatrudnienie dodatkowej osoby (a specyfika tej pracy to np. zatrudnienie na kilka godzin w tygodniu) generuje takie
koszty, że zupełnie nie opłaca się rozrastać jako firma;
małe budżety placówek oświatowych na kulturę;
sektor edukacji kulturalnej finansowany jest głównie przez państwo w jednostkach samorządowych. Nie ma
pieniędzy dla prywatnych przedsiębiorców;
Relacje z rodzicami/odbiorcami oferty
brak odpowiedzialności ze strony odbiorcy (np. przychodzą, a wiedzą, że nie ma miejsca);
Brak zaangażowania i wsparcia ze strony rodziców lub też z drugiej strony zbyt duża ingerencja w tok nauczania
dzieci;
niska świadomość jakości ofert kulturalnych; Niska świadomość potencjalnego klienta co do jakości usługi.
Nastawienie na atrakcyjność i rozrywkę, nieumiejętność oceny jej jakości, tematyki itd. Nastawienie na
jednorazowe, krótkie i bardzo aktywne spotkania edukacyjne - być może ze względu na koszty i ograniczenia
czasowe (napięty program edukacyjny) brak dużego zainteresowania ofertą cykliczną, stopniowaną i podzieloną na
tematy, skupioną także na merytoryce a nie na samej powierzchownej atrakcyjności;
Niektórzy ludzie nie mogą się przekonać do działalności prywatnej, chcieliby posyłać dzieci, ale nie płacić;
Rodzice zapisując dzieci na takie zajęcia powinni być konsekwentni w działaniu, a nie traktować to chce mi się
pójdę, nie chce mi się nie pójdę, nie uczą dzieci w ten sposób systematyczności oraz pracy nad swoimi
umiejętnościami, brak konsekwencji w uczestnictwie w zajęciach rozbija prace w grupie i często utrudnia
podniesieniu poziomu grupy gdy cały czas wraca trzeba do tych osób które nie uczęszczają systematycznie i
obniżają poziom grupy;
Wszelkie zajęcia dla dzieci i młodzieży mogą się odbywać popołudniami. Stanowi to problem ze względu na
szerokie zainteresowania młodzieży i ich gospodarowaniem czasem;
Charakter działalności
Martwy sezon wakacji letnich;
brak zaplecza technicznego (sale, lustra, parkiet);
dotarcie z ofertą do odbiorców; ukierunkowana promocja działalności;
Na pewno duża konkurencja;
Nie wszystkich stać na dodatkowe lekcje, dużo dzieci chodzi na bezpłatne zajęcia w MOKu
Prywatne ośrodki nie cieszą się takim samym zaufaniem jak publiczne;
trudności w dotarciu do osób zainteresowanych;
Trzeba wszystko robić samemu, od reklamy, promocji po rozliczenia finansowe;
W zasadzie jedyną trudnością z jaką musiałam się zmierzyć, to konieczność dopasowania oferty i własnych
przedsięwzięć do oczekiwań odbiorców, poddanie się „prawom rynku”;
Jedna osoba może mieć ograniczoną liczbę uczniów i nawet jeśli chciałaby mieć ich więcej, bo jest więcej chętnych,
to nie jest w stanie sama sensownie prowadzić zajęć. Może zatrudnić dodatkowego pracownika, ale to bardzo
zwiększa koszty. A przecież nie można podnieść dziecku ceny zajęć nie wiadomo o ile. Państwo też nie ułatwia. Jak
się komuś podwinie noga, to państwo jeszcze da po głowie;
Zajęcia oferowane są najczęściej w godzinach popołudniowych, ponieważ dzieci chodzą do szkoły. Nie zawsze
wszystkim to odpowiada;
Informacja o organizacji wydarzeń, festiwali, itp. nie jest podana do informacji publicznej przez co nie wiadomo do
kogo dotrzeć z ofertą;
zbyt duże koszty materiałów i sprzętu, czasochłonność przygotowywania warsztatów;
Cały czas dokształcam się w zakresie marketingu i promocji, ponieważ nigdy wcześniej nie musiałam zmagać się z
tego typu sprawami. Ja prowadząca jednoosobową działalność, poza czysto technicznymi sprawami związanymi z
organizacją i prowadzeniem warsztatów, muszę również zmagać się z całą otoczką związaną z marketingiem i
promocją;
Relacje z innymi sektorami
Duża konkurencja ze strony sektora publicznego;
Brak środków i dofinansowania, gdy zamierza się realizować koncepcje różne od obowiązującej w instytucjach
państwowych;
„konkurencja" dofinansowywanych zajęć z budżetów publicznych;
nierówne traktowanie: - jednostki publiczne korzystają z ochrony władz i zatrudniają pracowników na umowę o
dzieło, dla nas ta forma zatrudnienia jest nielegalna; - jednostki publiczne korzystają z państwowej infrastruktury i
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nie płaca podatków; - jednostki publiczne są promowane przez władzę mimo często niskiego poziomu oferowanych
usług;
Początkowo spotkaliśmy się z bardzo negatywnym odbiorem wśród mieszkańców miasta. Byliśmy nowi dla „światka
artystycznego” lokalnej społeczności, stanowiliśmy realne zagrożenie dla miejskiej galerii prowadzącej zajęcia
edukacyjne dla młodzieży, która nie wyrażała żadnego zainteresowania połączeniem sił i wzajemnym wsparciem
inicjatyw. Gdyby praca ta nie stanowiła naszej realnej pasji dawno byśmy ją zarzucili, ze względu na nieopłacalność
finansową (jest ona i pozostanie źródłem dodatkowego zarobku) po dość długim okresie czasu powolutku zaczęto
nas akceptować, pomijając zadufanych w sobie lokalnych artystów przez duże „A”, którzy pozostali nieufni łechcąc
swoje ego;
w mojej dziedzinie brak współpracy z państwowym publicznym sektorem (szkoły, przedszkola);
Ważne są znajomości, szczególnie w domach kultury (to układ jeszcze z czasów komunizmu). Ciężko jest dostać
szansę na organizację chociażby próbnych zajęć;.
brak ulg ze strony spółdzielni mieszkaniowej;
Administracyjno-formalne
nie znam się na prowadzeniu działalności, podatkach;
takie jak każdy przedsiębiorca - fiskalne, formalne;
administracyjno-biurokratyczne (brak odpowiednich szkoleń, wiedzy o tych aspektach - nie ma dobrych szkoleń);
Przerost czynności administracyjnych, utrudniający skupienie się na pracy, objęcie usług edukacyjnych podatkiem
VAT, zbyt wysokie składki ZUS dla jednoosobowej działalności gospodarczej;
Nie ma problemów
Nie dostrzegam. Dobra oferta znajdzie odbiorców;
Nie mam problemów. Kursy są uzupełnieniem, "odsapnięciem";
Konkretne działania/wsparcie
granty na najlepsze projekty edukacyjne w obszarze kultury;
dofinansowania na rozwijanie ciekawych pomysłów, dofinansowanie biletów dla uczestników wydarzeń/warsztatów;
fundusze na kulturę w szkołach, przedszkolach;
Rezerwacja czasu i środków w jednostkach oświatowych na zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne w danym
zakresie i o wysokiej jakości;
Obniżenie składek ZUS dla jednoosobowych firm świadczących usługi edukacyjne, objęcie usług edukacyjnych
zerową stawką podatku VAT, tworzenie dofinansowanych szkół rękodzieła, w których można by wynajmować
pracownie, a także wspólnie z innymi reklamować kursy i szkolenia. Włączenie edukacji kulturalnej do programów
kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych;
Otworzyć się na prywatnych edukatorów kultury i zmniejszyć koszty zatrudnienia pracownika dla najmniejszych firm;
uproszczenie procedur w urzędach i instytucjach odpowiedzialnych za finanse;
szkolenia prowadzone przez podmioty prywatne, które znają temat ze swojego doświadczenia, a nie urzędników,
którzy sami nie wiedzą o co chodzi;
Informacyjno-promocyjne
platforma internetowa, segregująca takie oferty;
Zamieszczanie informacji na stronach placówek;
ułatwieniem byłoby myślę jakaś organizacja zrzeszająca wszystkie oferty kulturalne płatne i bezpłatne, która
docierałaby do mieszkańców danego obszaru z aktualną ofertą;
Zmiana mentalna
Potrzeba więcej czasu, by zrozumieć, że to nie jest tylko działalność nastawiona na zysk, ale i wartościowa;
Praca u podstaw – działalność statutowa promująca naszą dziedzinę kultury;
Regularnie spotykać się i rozmawiać z rodzicami;
Czas - odbiorcy powoli uczą się jak korzystać z takich ofert prywatnych;

Aspekt wizerunkowy
Promować prywatny sektor jako także wartościowy;
Poprawa relacji z lokalnymi władzami;
zakup, remont zaplecza technicznego;
W moim przekonaniu niezbędne są kompetencje i umiejętności, by swój produkt kulturalny umieć „sprzedać”. W
sytuacji podmiotów prywatnych, gdy nie ma miejsca na pieniądze z budżetu, trzeba działać tak, by oferta była
przede wszystkim atrakcyjna dla odbiorców, aby inicjatywa mogła się utrzymać;

Aspekt sektorowy
Lepsza edukacja kulturalna w oświacie;
stałe współprace;
Współpraca między różnymi podmiotami;
Współpraca z domami kultury itp. placówkami, żeby można było zaprezentować swoje umiejętności i być może
skusić rodziców na prywatne lekcje;

45

Publiczne instytucje kultury częściej współpracują / rywalizują z prywatnymi podmiotami realizującymi
ofertę edukacji kulturalnej
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Współpracują
Podmioty prywatne wypełniają niszę - są uzupełnieniem oferty, często też funkcjonują w organizacjach
pozarządowych realizując swoje pasje, są znane w lokalnym środowisku kulturalnym; Korzystają z
umiejętności wykwalifikowanej kadry. Sami jednak nie mogą zaoferować stałej i pełnoetatowej pracy
instruktorom z danej dziedziny; proponują uzupełnienie oferty; nie mają tak wielu
uznanych/doświadczonych wykonawców; Umożliwiają wynajmowanie sal; Ze względu na brak
możliwości realizacji tego u siebie w placówce i chęć urozmaicenia swoich zajęć; Mamy nieco inny
zakres usług niż publiczne instytucje kultury; Wszystko zależy od oferty; Z dwóch względów: brak
nowoczesnych sprzętów, wygoda, oddając imprezę firmie zewnętrznej, organizuje ona ją w całości
kompleksowo dostarczając nagłośnienie, dekorację oraz scenariusz zabaw dostosowany do eventu
Rywalizują
chcą tylko swoich artystów, nie przyjmują prywatnych; Chociaż trudno powiedzieć, bo z dużymi
instytucjami publicznymi, takimi jak np. CK Zamek, trudno rywalizować, bo oni są dotowani z miasta,
ministerstwa itd., funkcjonują na innych zasadach, są mniej obciążeni niż prywatne podmioty; Jeśli
oferta jest podobna, zwycięża ten, kto ma łatwiejszy dostęp do finansów; Mają dofinansowania i
oferują dzieciom darmowe zajęcia; Nie doświadczyłam współpracy na tym polu, mam wrażenie, że
działają obok siebie, nawet jeśli nie przeciw sobie, to jednak jest to w pewnym sensie działanie
rywalizacyjne; Nie wiem, nie rozumiem ich zachowania; Obawiają się oceny swoich zwierzchników,
którzy widząc aktywność podmiotów prywatnych porównują ją z ofertą publiczną; oferują koncerty,
przedstawienia w cenach, które są niemożliwe do osiągnięcia dla sektora prywatnego, bo mają dotacje;
otrzymują dotację z urzędu miasta, MKiDN, dysponują pewnym autorytetem, są "pewną marką";
Pragną w jakiś sposób uzasadnić potrzebę swego istnienia, władze i politycy chcą pochwalić się
wyborcom, że zapewniają im dostęp do kultury przez, co mają tzw. czyste sumienie; Prywatne
przedsiębiorstwa stanowią konkurencję, “zabierają” dzieci; Skostniałe zasady pracy publiczne
instytucje kultury zamykają się na pomysły zewnątrz; tak już jest; wybujałe ego dyrektorów
placówek???

Badani kulturalni przedsiębiorcy zostali poproszeni by przy pomocy ankiety wskazać z którą
częścią zaproponowanych przez zespół badawczy zdań się zgadzają i umotywować swój
wybór. Jedno z tych zdań brzmiało: „Publiczne instytucje kultury częściej współpracują /
rywalizują z prywatnymi podmiotami realizującymi ofertę edukacji kulturalnej”. Okazuje się,
że opinie na ten temat są dokładnie podzielone na pół. Co pokazuje z jak niełatwą i
jednocześnie wielopoziomową sferą mamy do czynienia. Wyniki te wskazują zapewne, że
pewne elementy (argumentowane zresztą przez samych badanych) świadczą o współpracy
publicznych instytucji kultury z ich sektorem ale inne – pokazują pola rywalizacji i konfliktu
spowodowanego „walką” o odbiorcę. By ukazać te dwa oblicza zestawiono pod wykresami
wybrane argumenty badanych przedsiębiorców.
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Mamy do czynienia w ostatnich latach ze wzrostem / spadkiem / stałym poziomem liczby osób chętnych,
które uczęszczają na zajęcia związane z edukacją kulturalną
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Wzrost
1. pozytywna moda, 2 promocja zajęć - rozbudzenie potrzeby, program 500+; Dużo większa jest
świadomość korzyści obcowania z kulturą (np. rodziców dzieci), a jednocześnie dzięki wielu różnym
udogodnieniom łatwiej jest uczestniczyć w kulturze rodzinom z dziećmi, osobom niepełnosprawnym i z
ograniczeniami (likwidacja barier architektonicznych, zaplecze dostosowane do potrzeb [np. toalety,
wypożyczanie urządzeń nagłaśniających, etc], świadomość i otwartość społeczna na specyficzne potrzeby
i możliwości tych odbiorców kultury). Wreszcie, mam wrażenie, że mimo wszystko jako społeczeństwo
stajemy się wrażliwsi i mamy większe potrzeby kulturalne, dlatego zainteresowanie taką ofertą wzrasta;
Niewątpliwie wiąże się to ze wzrostem świadomości rodzica że takie zajęcia mają ogromny wpływ na
rozwój dziecka, oraz zdobywanie nowych doświadczeń; Poprawa sytuacji finansowej w domach
Polaków; Przedszkola, szkoły rywalizują ze sobą i chcą mieć jak najlepszą ofertę; Rodzice więcej pracują,
a z dziećmi coś trzeba zrobić; Spowodowane to jest wzrostem zamożności społeczeństwa; Spowodowane
większą chęcią rozwoju, możliwościami finansowymi lub dobrą reklamą działalności; Trend w szukaniu
korzeni, poznawaniu lokalnej historii, nabywaniu umiejętności rękodzielniczych, stare zawody, moda zwracają większą uwagę na edukację kulturalną, również w zakresie poszerzania umiejętności
interpersonalnych, wiedzę, wrażliwość. Szukamy nie tylko umiejętności, ale także swojego miejsca pośród
ludzi ceniących podobne wartości i tradycje; u mnie wzrostem - bo oferta dla tak małych dzieci jest wciąż
ograniczona, a aspiracje dorosłych duże; Więcej jest takich ofert; Większa świadomość rodziców żeby
dzieci uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych, moda na ruch i moda na taniec; Wydaje mi się, że jest to
wynikiem podniesienia się poziomu życia mieszkańców. Kiedy ludzie nie muszą się martwić o
podstawowe aspekty życia i nie brakuje im pieniędzy zaczynają rozszerzać swoje horyzonty i
zainteresowania; Wzrost płac i ambicje rodziców są ważnym czynnikiem; Ze względu na bardziej
świadome rodzicielstwo, rodzice poszukują możliwości wszechstronnego rozwoju swoich dzieci, chcą
aby dzieci odkrywały i realizowały swoje pasje. Z drugiej strony są rodzice pragnący zapewnić dziecku
rozrywkę, wypełnić czas, gdy oni sami nie mogą się nimi zająć
Spadek
jest ich wiele i różnorodnych; Niż demograficzny oraz paraoferta zajęć „za darmo” oferowana przez
miejskie domy kultury, nawet Państwowe Szkoły Muzyczne cierpią na tym gdyż dla wielu ludzi zajęcia to
zajęcia i nie interesuje ich poziom zajęć oraz kompetencje nauczycieli byle by było „za darmo”; Zbyt
przeładowany program nauczania dzieci ,zbyt dużo dodatkowych zajęć i wzrost liczby nowo otwieranych
wszelkiego rodzaju szkółek
Stały poziom
Od ok. 3-4 lat obserwuję stały poziom liczby uczestników; Od ok. 4-5 lat jest mniej więcej podobne
zainteresowanie; Ponieważ sytuacja jest dość stabilna; Stały poziom a nawet spadek ze względów
finansowych. Ludzie wybierają najpotrzebniejsze zajęcia, usługi; Zmienia się jedynie poziom
zaangażowania rodziców i dzieci. Zajęcia traktują jako rozrywkę a nie naukę
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Pytanie „Czy jeśli mógłby Pan/i cofnąć czas i jeszcze raz podjąć decyzję o prowadzeniu
działalności gospodarczej w zakresie edukacji kulturnej to podjąłby Pan / podjęłaby Pani taką
decyzję?” oraz jego uzasadnienia pokazują nam sposób myślenia o pracy prywatnych
przedsiębiorców i to czy dostrzegają oni w swoim zawodzie więcej pozytywnych czy
negatywnych elementów.

1,7
3,3
Zdecydowanie tak
Raczej tak

31,7

Trudno powiedzieć
63,3

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Niemal dwóch na trzech badanych (63,3%) w zdecydowany sposób jeszcze raz podjęłoby
decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze edukacji kulturalnej. Kiedy do
tej liczby dodamy także głosy tych którzy wskazali „raczej tak” (31,7%) otrzymamy niezwykle
wysoki (95%) współczynnik osób zadowolonych z podjętej zawodowej decyzji i wysoką
samoocenę związaną z aktualnie wykonywanym zajęciem. Tylko 3,3% wskazuje „trudno
powiedzieć” a zaledwie 1,7% - „raczej nie”. Co więcej, nie pojawiło się żadne wskazanie
„zdecydowanie nie”.
Jak argumentowali swoje oceny? Przeważającymi odpowiedziami były te mówiące o tym, że
jest to ich pasja (Bo jest to moja pasja i daje mi dużo satysfakcji; Ze względu na pasję i
przekonanie, że warto robić to, co się kocha; praca=pasja), lubią swoją pracę (Duża
przyjemność pracy w tym zawodzie; bo lubię to co robię; Bo daje mi to dużo radości, pomimo
wielu rzeczy na głowie) i dzięki niej udaje im się połączyć pasję z zarabianiem pieniędzy
(zarabiam pieniądze i robię to co lubię; Robię to co lubię i zarabiam; Pozwala to zarabiać
jednocześnie realizując misję; Tak czy siak tańczyłbym a równie dobrze mogę przy tym
zarabiać ucząc innych). Wskazania badanych pokazują, że ważna dla nich jest również
niezależność, która jest cechą charakterystyczną sektora prywatnego (Cenię sobie
niezależność i sam mogę stworzyć warunki które mi odpowiadają aby prowadzić działalność
na poziomie którego oczekuję; Ze względu na możliwość kreowania oferty edukacyjnej i
metodyki nauczania według swoich pomysłów i doświadczeń. Możliwość kreatywnego
samorozwoju i spełnienia zawodowego; jestem sobie szefem). Nie mniej istotne i liczne są
argumenty pokazujące, że praca edukatora kulturalnego jest dla nich źródłem pozyskiwania
wielu pozytywnych umiejętności, doznań czy emocji (To moja pasja. Dużo się dzięki temu
uczę; Praca z dziećmi jest bardzo fascynująca , odkrywcza; Lubię swoją pracę, kontakt z
dziećmi, wzruszają mnie ich osiągnięcia, dążymy do wspólnych celów; Praca w tego rodzaju
placówce muzycznej pozwala nie tylko dostrzegać potrzeby dzieci i młodzieży w mniejszej
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społeczności ale też wymaga ciągłego rozwoju własnego poprzez uczestnictwo w kursach i
szkoleniach. Mimo trudności w kompletowaniu odpowiedniej kadry jest to praca bardzo
satysfakcjonująca, którą można wykonywać z wielką pasją; Jest to realizacja pasji, i ciekawa
rozwijająca praca; Ze względu na realizowanie swojej pasji i jej efektów. Obserwuję bardzo
pozytywne zmiany wśród dzieci częściej nas odwiedzających i to jest bardzo motywujące,
chociaż czasem jest ciężko pod względem finansowym). Badani mają też poczucie istotności
tego co robią (bo to ważne i zostało zapoczątkowane), spełnienia (Spełniam się w tej pracy;
Bo jest dla mnie olbrzymim źródłem satysfakcji i daje Powera!!) czy realizacji zainteresowań
oraz wykształcenia (działalność odpowiada moim zainteresowaniom; Ponieważ uwielbiam
pracę z dziećmi, łączę to z moją pasją do muzyki i wykształceniem). Pojawiły się także głosy o
tym, że: Działalność stale się rozwija; Finansowo lepiej na tym wychodzę niż na umowie –
zleceniu; lubię uszczęśliwiać ludzi; współpracuję z wieloma ciekawymi osobami, póki co
godząc koszty z zyskami, mam elastyczny czas pracy; ponieważ stanowi niesamowitą
odskocznię od pracy dnia codziennego. Niektórzy nawet nie wyobrażają sobie innego zajęcia
(inaczej nie mogłabym żyć). Natomiast badany, który wskazał „raczej nie” uargumentował to
wzrostem finansowych kosztów jakie musi ponosić (Rosnące koszty utrzymania firmy oraz
wynagrodzeń pracowników).
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V. Opinie rodziców o sektorze prywatnym. Porównanie z opiniami
przedsiębiorców [dane ilościowe]
Na początku tego rozdziału warto pokazać kim byli badani rodzice. Najwięcej badanych
posyłało swoje dzieci do placówek oświatowych (przedszkola/szkoły podstawowe/gimnazja)
w Poznaniu (32,4%). Następnie w Koninie (30,2%), Gnieźnie (18%), Szczytnikach Duchownych
(11,8%), Kórniku i Luboniu (7,5%). Jeśli chodzi o podział placówek według ich typu to w
projekcie wzięli udział rodzice, których dzieci uczęszczały do przedszkoli (24,9%), szkół
podstawowych (45,9%) i gimnazjów (29,1%)4. Respondentami zdecydowanie częściej były
kobiety (matki, rzadziej babcie - 80,3%) niż ojcowie/dziadkowie (19,7%). Wśród badanych
znalazły się osoby z wykształceniem: wyższym (58,4%), średnim (33,2%), zawodowym (7,3%),
podstawowym (1,1%). Oceniające swoją aktualną sytuację materialną gospodarstwa
domowego jako dobrą (57,5%), przeciętną (30,5%), bardzo dobrą (10,7%) i poniżej
przeciętnej (1,3%). Najstarsza badana osoba miała 77 lat, najmłodsza 19 lat, ale osoby w tym
przedziałach należały do rzadkości. Dominowali badani w średnim wieku (średnia wieku
wynosiła (39,59) a największy odsetek respondentów (10,1%) był w wieku 37 lat. Ponad
połowa badanych (58,4%) posiada jedno dziecko. Co niezwykle istotne w kontekście badania
i stopnia uprawnienia głoszonych opinii 70,5% badanych deklaruje, iż jego dziecko lub dzieci
korzysta lub korzystało z oferty prywatnych prywatnego podmiotu (nie korzystało 24,3% a
5,2% nie ma w tej materii wiedzy). Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe dane to 44,8% dzieci
wszystkich badanych korzystało z oferty prywatnych podmiotów realizowanej grupowo w
szkole/przedszkolu a 38,1% korzystało z oferty realizowanej indywidualnie.
Badani rodzice poproszeni zostali o ocenę w jakim stopniu wymienione elementy byłyby dla
nich istotne przy podejmowaniu decyzji o wysłaniu dziecka na zajęcia z zakresu edukacji
kulturalnej realizowane przez prywatny podmiot. Poproszono by oceny każdego elementu
dokonali na skali od 1 (bardzo małym stopniu) do 5 (bardzo dużym stopniu). Jeśli dany
czynnik jest dla nich zupełnie nieistotny mogli wpisać „0”. Do oceny mieli 14 elementów:
Odległość od miejsca zamieszkania; Cena zajęć; Mała wielkość grupy / ograniczona liczba
uczestników; Indywidualne podejście do ucznia i rodzica; Kompetencje edukatorów i
animatorów; Wykorzystywane gadżety i pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt;
Interesujące i kreatywne metody i formy edukacyjne; Zainteresowanie dziecka, rozwijanie
jego pasji; Profesjonalna promocja miejsca; Polecenie zajęć przez inną, znaną mi osobę;
Czytelna i profesjonalna strona internetowa; Dobry kontakt dziecka z prowadzącym, dobra
atmosfera; Pasja i zaangażowanie prowadzącego; System zniżek, bonusów (np. tańsza oferta
dla drugiego dziecka). Jakie czynniki dla rodziców są kluczowe w podejmowaniu decyzji o
wyborze oferty prywatnego podmiotu realizującego zadania z zakresu edukacji kulturalnej?

4

Szczegółowy wykaz szkół i przedszkoli w poszczególnych miejscach znajduje się w części II raportu. Dane
obrazują typ placówki oświatowej jednego dziecka osoby badanej.
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Średnie: stopień istotności czynników decyzyjnych do wyboru prywatnej oferty edukacji kulturalnej
Zainteresowanie dziecka, rozwijanie jego pasji

4,70

Dobry kontakt dziecka z prowadzącym, dobra atmosfera

4,64

Pasja i zaangażowanie prowadzącego

4,59

Kompetencje edukatorów i animatorów

4,55

Interesujące i kreatywne metody i formy edukacyjne

4,37

Indywidualne podejście do ucznia i rodzica

4,25

Cena zajęć

4,06

Odległość od miejsca zamieszkania

3,91

System zniżek, bonusów (np. tańsza oferta dla drugiego
dziecka)
Wykorzystywane gadżety i pomoce dydaktyczne,
nowoczesny sprzęt

3,85

3,82

Mała wielkość grupy / ograniczona liczba uczestników

3,75

Polecenie zajęć przez inną, znaną mi osobę

3,54

Czytelna i profesjonalna strona internetowa

3,43

Profesjonalna promocja miejsca

2,50

3,26
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Najistotniejszymi czynnikami wybieranymi przez rodziców, które mają największy wpływ na
podjęcie przez nich decyzji o skorzystaniu z oferty prywatnego podmiotu były cztery
elementy: zainteresowanie dziecka i rozwijanie jego pasji (najwyższa średnia: 4,7), dobra
atmosfera i kontakt dziecka z prowadzącym (4,64), pasja i zaangażowanie prowadzącego
(4,59) oraz kompetencje edukatorów (4,55). Do kolejnych, nieco mniej istotnych elementów
należą: interesujące i kreatywne formy i metody edukacyjne (4,37), indywidualne podejście
do ucznia i rodzica (4,25) a także aspekt ceny (4,06), który znalazł się pośrodku hierarchii.
Poniżej średniej 4,0 lecz nieznacznie znalazły się również: odległość od miejsca zamieszkania
(3,91), system zniżek, bonusów (3,85), nowoczesny sprzęt, gadżety i pomoce dydaktyczne
(3,82) i mała/ograniczona wielkość grupy (3,75). Natomiast do trzech czynników decyzyjnych
uznanych za najmniej istotne należą: polecenie zajęć przez znaną badanemu osobę (3,54),
profesjonalna i czytelna strona internetowa (3,43) oraz profesjonalna promocja miejsca
(3,26).
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Czynniki determinujące sukces działalności podmiotów w prywatnym sektorze - porównanie opinii przedsiębiorców i
rodziców [pytanie wielokrotnego wyboru]
43,9%

Dobre kontakty i relacje z dziećmi
Jakość oferty – wysokie kwalifikacje prowadzących
zajęcia/ofertę

56,9%

46,3%
51,7%
44,1%
48,3%

Skuteczna informacja i dobra promocja oferty

Zbudowanie zaufania wśród rodziców i
nauczycieli/opiekunów

28,9%

48,3%

Przystępna cena oferty

41,4%

53,3%

33,7%
36,2%

Wyróżniająca, kreatywna oferta
Różnorodna oferta

31,0%

Oferta ukierunkowana i dostosowana do konkretnych
odbiorców

45,2%

29,1%
25,9%

Łatwa dostępność oferty dla osób, którzy gotowi są z niej
skorzystać

13,8%

Znalezienie niszy w obszarze, na którym działam

13%
12,1%

Odpowiednia baza lokalowa

12,2%
10,3%

Wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie

6,9%
0%

10%

23,3%

14,1%
20%

30%

40%

50%

60%

*Pytanie wielokrotnego wyboru – badani mogli wskazać maksymalnie 4 czynniki sukcesu stąd wartości procentowe nie
sumują się do 100.

Zestawienie ze sobą opinii dwóch grup badanych w aspekcie determinujących czynników
sukcesu działalności prywatnego podmiotu w obszarze edukacji kulturalnej pokazuje nam
sposoby myślenia o tym sektorze. W ocenie rodziców najistotniejszym czynnikiem
determinującym sukces jest przystępna cena oferty (53,3%), która jest wskazywana na
relatywnie dalekim piątym miejscu przez przedsiębiorców (41,4%). Rodzice uważają, że
sukces w prywatnej działalności determinuje różnorodna oferta (3 miejsce – 45,2% i dopiero
7 u przedsiębiorców – 31%). Natomiast aspekt zbudowania zaufania, który u
przedsiębiorców jest niezwykle wysoko (ex aequo 3 miejsce i 48,3%) w opinii badanych
rodziców zyskał „zaledwie” 28,9%. Znaczne różnice odnajdziemy także w aspektach: łatwej
dostępności oferty (23,3% rodzice i 13,8%) oraz wysokiej jakości sprzętu i wyposażenia
(14,1% rodzice oraz 6,9% przedsiębiorcy), które to elementy pokazują, że prywatni
przedsiębiorcy nie przywiązują aż takiej wagi jakiej w tej materii prezentują odbiorcy ich
oferty.
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Opinie dotyczące różnych aspektów funkcjonowania prywatnego sektora w edukacji kulturalnej [RODZICE]
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Zdecydowanie tak

Raczej tak
Trudno powiedzieć

14,6 2,1

Raczej nie

15,7 1,5

Zdecydowanie nie
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48,3

2,2 0,7
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Wśród moich znajomych coraz bardziej popularne staje się korzystanie z oferty dodatkowych zajęć
kulturalnych dla dzieci
Głównym powodem zapisywania dzieci na dodatkowe zajęcia są ambicje i aspiracje rodziców
Głównym powodem rodziców do zapisywania dzieci na dodatkowe zajęcia jest zapewnienie im
możliwości wszechstronnego rozwoju
Oferta prywatnych podmiotów realizowana w szkołach i przedszkolach (np. tzw. teatrzyki, zajęcia
muzyczne, koncerty) jest potrzebna
Prywatny sektor edukacji kulturalnej stanowi uzupełnienie oferty edukacji kulturalnej podmiotów
innych sektorów (np. publicznego)
Prywatny sektor edukacji kulturalnej działa tam gdzie jest słaba oferta z zakresu edukacji
kulturalnej innych podmiotów (instytucji kultury, szkoły publicznej)
Oferta prywatnego sektora edukacji kulturalnej jest wyższej jakości niż ta oferowana przez inne
sektory (np. publiczny)
Oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej kierowana jest głównie do osób majętnych
Prywatne podmioty edukacji kulturalnej są nastawione wyłącznie na zysk i jako takie nie dbają o
bardziej ciekawe i ambitne formy i treści zajęć
Edukacja kulturalna prowadzona przez prywatne podmioty wystawiona jest na wiele negatywnych,
stereotypowych opinii
Oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej jest wystarczająco promowana i informacja o
niej dociera do zainteresowanych

Badanym rodzicom zaprezentowano w ankiecie 11 twierdzeń i poproszono o
ustosunkowanie się do nich. Analiza wskazań pokazuje ocenę różnych aspektów
funkcjonowania prywatnego sektora w edukacji kulturalnej. Opinie badanych pokazują, że
głównym powodem zapisywania dzieci na dodatkowe zajęcia w mniejszym stopniu są
ambicje rodziców (38,6% wskazań zdecydowanie i raczej tak) niż umożliwienie im
wszechstronnego rozwoju (aż 93,7 – najwięcej wśród jedenastu opinii). Rodzice dostrzegają
potrzebę funkcjonowania prywatnej oferty w placówkach oświatowych. Wskazanie „oferta
prywatnych podmiotów realizowana w szkołach i przedszkolach (np. tzw. teatrzyki, zajęcia
muzyczne, koncerty) jest potrzebna” uzyskało bardzo duże, blisko 90% (dokładnie 89,9%)
poparcie. Badani nie zgodzili się z tezą głoszącą, że „prywatne podmioty edukacji kulturalnej
są nastawione wyłącznie na zysk i jako takie nie dbają o bardziej ciekawe i ambitne formy i
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treści zajęć” (49,4% do 17,1%). Więcej przeciwników niż zwolenników miała również teza o
tym, że „edukacja kulturalna prowadzona przez prywatne podmioty wystawiona jest na
wiele negatywnych, stereotypowych opinii” (32,2% do 19,6%). Szczególnie w tym wskazaniu
zauważyć należy znaczny odsetek wskazań „trudno powiedzieć” (najpopularniejsza
odpowiedź – 48,2%). Równie wysokie niejednoznaczne wskazania (lub świadczące o braku
wiedzy w danych aspektach) odnaleźć możemy w trzech testowanych tezach: „Prywatny
sektor edukacji kulturalnej działa tam gdzie jest słaba oferta z zakresu edukacji kulturalnej
innych podmiotów (instytucji kultury, szkoły publicznej)”; „Oferta prywatnego sektora
edukacji kulturalnej jest wyższej jakości niż ta oferowana przez inne sektory (np. publiczny)”;
„Oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej kierowana jest głównie do osób
majętnych”. We wszystkich tych wskazaniach „trudno powiedzieć” zyskał największy odsetek
odpowiedzi. Ponadto wszystkie te opinie miały większy odsetek wskazań twierdzących (w
graniach 40%) niż negujących (do ok. 20%). Ponad połowa respondentów jest zdania, że
„oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej jest wystarczająco promowana i
informacja o niej dociera do zainteresowanych” (59,3% zgadza się a 14,2% jest przeciw tak
postawionej tezie).
Zestawiając wybrane opinie rodziców oraz przedsiębiorców zauważyć można elementy w
których obie badane grupy są ze sobą zgodne, ale i w niektórych aspektach dostrzegalne są
wyraźne różnice.
Opinie dotyczące różnych aspektów funkcjonowania prywatnego sektora w edukacji kulturalnej
[PORÓWNANIE: RODZICE-PRZEDSIĘBIORCY]
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Edukacja kulturalna prowadzona przez prywatne podmioty wystawiona jest na wiele negatywnych,
stereotypowych opinii
Edukacja kulturalna prowadzona jako działalność gospodarcza wystawiona jest na wiele
negatywnych, stereotypowych opinii (np. działalność dla zysku)
Głównym powodem zapisywania dzieci na dodatkowe zajęcia są ambicje i aspiracje rodziców
Oferta prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej kierowana jest głównie do osób majętnych
Prywatny sektor edukacji kulturalnej stanowi uzupełnienie oferty edukacji kulturalnej podmiotów
innych sektorów (np. publicznego)
Prywatny sektor edukacji kulturalnej działa tam gdzie jest słaba oferta z zakresu edukacji
kulturalnej innych podmiotów (instytucji kultury, szkoły publicznej)
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Największą zgodność odnaleźć możemy odnosząc się do tezy: „Głównym powodem
zapisywania dzieci na dodatkowe zajęcia są ambicje i aspiracje rodziców”, gdzie obie badane
grupy respondentów zgadzają się z nią (34,5% przedsiębiorcy i 38,6% rodzice).
Charakterystyczne jest również to, że większy odsetek zarówno przedsiębiorców jak i
rodziców zgadza się z tym, że prywatny sektor edukacji kulturalnej stanowi uzupełnienie
oferty innych sektorów jak i z tym, że działa tam gdzie jest słabsza oferta z innych sektorów.
Przy czym wskazania rodziców w tym ostatnim aspekcie są mniej jednoznaczne niż
przedsiębiorców (38,7% rodziców popiera tą opinię gdy wśród badanych firm z sektora
prywatnego odsetek ten wynosi aż 83,1% przy zaledwie 6,8% sprzeciwie, który dla badanych
rodziców wynosi 22,2%). Rodzice w mniejszym stopniu niż same prywatne podmioty
dostrzega problem wizerunkowy firm prywatnego sektora (wiele negatywnych,
stereotypowych opinii). Większy jest odsetek rodziców którzy nie zgadzają się z taką opinią
(32,2%) niż ją aprobują (19,6%). Odwrotnie jest w przypadku przedsiębiorców – tam
odnajdziemy więcej zwolenników (44,8%) niż przeciwników (20,7%). Największe rozbieżności
w opiniach obu grup odnajdziemy natomiast w kwestii tezy, iż oferta prywatnych podmiotów
edukacji kulturalnej kierowana jest głównie do osób majętnych. Zgadza się z tym blisko
połowa rodziców (45,8%) a „jedynie” 22% samych przedsiębiorców. Ci są w większości
przeciwnikami tak postawionej tezy (50,9% - wskazań raczej i zdecydowanie nie).
Zespół badawczy zdecydował się by w ankiecie kierowanej zarówno do przedsiębiorców jak i
rodziców umieścić to samo zadanie. Obie grupy poproszono by wybrały jedno z dwóch słów
z zdaniu: „Prywatnym podmiotom z obszaru edukacji kulturalnej łatwiej / trudniej niż innym
podmiotom jest funkcjonować na rynku ze swoją ofertą5”. Do tego poproszono badanych by
umotywowali swoją odpowiedź. Opinie zebrane w ten sposób ukazały cały szereg
elementów, które sprawiają, że w ocenie respondentów podmioty prywatnego sektora mają
łatwiej lub trudniej od innych, stanowią o ich przewadze i sile bądź trudnościach z którymi
muszą się zmierzyć. To zadanie pokazało w najbardziej jaskrawy sposób z jak odmiennymi
wizjami funkcjonowania tego sektora mamy do czynienia. W zdecydowanej większości
bowiem (90,2%) przedsiębiorcy oceniali, że mają „trudniej” niż podmioty z innych sektorów
edukacji kulturalnej. Badani rodzice natomiast w większości (co prawda niewielkiej, ale
biorąc pod uwagę wskazania przedsiębiorców wydaje się, że wymownej - 57,6%) wskazali, że
podmioty te mają „łatwiej”. Dla lepszego zobrazowania poszczególnych argumentów (obu
stron – zarówno ukazującej ich „przewagę” jak i „słabość”) na kolejnej stronie raportu
umieszczono wybrane wskazania badanych ukazujące niezwykle szerokie spektrum ich
odpowiedzi.

5

Pytanie w ankiecie dla rodziców brzmiało dokładnie: W moim regionie prywatnym podmiotom z obszaru
edukacji kulturalnej łatwiej / trudniej niż innym podmiotom (z sektora publicznego i pozarządowego) jest
funkcjonować na rynku ze swoją ofertą

55

Prywatnym podmiotom z obszaru edukacji kulturalnej łatwiej / trudniej niż innym podmiotom jest
funkcjonować na rynku ze swoją ofertą
Przedsiębiorcy

9,8%

90,2%

Łatwiej
Trudniej
Rodzice

57,6%

42,4%

0%
20%
40%
60%
80%
Przedsiębiorcy: łatwiej
Tylko od nich zależy jakie działania podejmą, nie są ograniczane

100%

Rodzice: łatwiej
ambitni rodzice; bo jest to ciekawa i bardzo interesująca dla dziecka i rodzica; brak ciekawych ofert zajęć szkolnych;
kompetencje pracowników; Konin ma tradycje związane z Festiwalem Dziecięcym dlatego wiele dzieci chce uczęszczać na
zajęcia wokalne, taneczne i rodzice sami szukają tego typu podmiotów. Nie muszą się zbytnio reklamować. Zwłaszcza gdy
trenerzy również odnoszą sukcesy; lepszy marketing; mieszkamy w mieście i rodzice chcą inwestować w rozwój dzieci; są
solidniejsze, czystsze, oryginalniejsze, różnorodność; ciekawa oferta przyciąga więcej osób; w dzisiejszych czasach rodzice
częściej zapisują dzieci na dodatkowe zajęcia pozaszkolne; bogata oferta; dzięki reklamie; Jest duże zapotrzebowanie i
zainteresowanie takimi ofertami; mało takich zajęć w sektorze publicznym; to strefa miejska i jest dużo podmiotów
prywatnych dobrze rozwijających się; bardziej zabiegają o uczestnictwo dzieci; ze względu na dbałość o swoje zajęcia
angażują się w jego promocję; są bardziej dostępne, rozreklamowane i elastyczne w swej ofercie; mają bardziej twórcze
podejście i są mobilni i tym zdobywają odbiorców tam gdzie jest potrzebne; może być realizowana wszędzie a więc jest
bardziej dostępna tam gdzie klienci; są bardziej kreatywni; dociera bezpośrednio do obiorców
Przedsiębiorcy: trudniej
bardzo okrojone grono odbiorców; Brak stałych przychodów (stały budżet, dofinansowanie); Brak zaufania ze strony
odbiorców; Często prywatne podmioty są traktowanie czysto biznesowo, jak biznesmeni, a to nie jest tak do końca;
edukacja kulturalna traktowana jest jako oferta dodatkowa, droga, nie łączy się w świadomości potencjalnych
odbiorców z nabywaniem umiejętności praktycznych i gratyfikacją- np. treningi sportowe, jest pewną atrakcja,
przyjemnością, na która przeznaczamy stosunkowo nie wiele pieniędzy; Gdyż generalnie ten obszar jest na samym dole
PIRAMIDY POTRZEB; jest duża konkurencja placówek publicznych; Mają bardzo małe szanse na dotacje, a trudno jest
przerzucić cały koszt oferty na potencjalnych klientów, ponieważ oznacza to, że szukamy ich wśród grupy o wyższym niż
przeciętna statusie finansowym; Muszą zdobyć zaufanie; prywatne firmy, fundacje nie są subwencjonowane lub ich
zaangażowanie pochłonięte jest przez próby zdobycia subwencji, konkurują z instytucja o "pewnej marce" i
subwencjonowanymi; Prywatny podmiot ponosi koszty prowadzenia działalności, zdany jest w 100% na oczekiwania
odbiorców (prywatnych i publicznych, np. placówki oświatowe), brak jest finansowania z zewnątrz, bardzo często też
działalność skazana jest na sezonowość ograniczoną rokiem szkolnym. Wobec tego prywatny podmiot ponosi tym mocniej
ryzyko finansowe; Publiczne instytucje kultury mają dofinansowanie więc ceny uczestnictwa są o wiele tańsze niż u
prywatnych podmiotów; Trudniej ze względu na fakt że prywatne jednostki muszą utrzymywać się same czyli zajęcia
muszą być odpłatne. Jednostki państwowe są dofinansowywane i często konkurują tylko i wyłącznie tym że oferta ich
zajęć jest bezpłatna; W dużym mieście np. dom kultury zazwyczaj może znacząco lepszą cenę zaproponować i dobrych
nauczycieli. W małych miastach i na wsiach cena jest dobra ale już gorzej z kompetencjami pracowników; Wynajem sal
do prowadzenia zajęć! Często zbyt drogie nawet w małych miejscowościach; Ze względu na konieczność
samofinansowania i trudności, jakie mają małe podmioty w dotarciu do potencjalnych uczestników kursów oraz szkoleń
Rodzice: trudniej
poprzez panujące przekonanie o wysokich kosztach; są drogie; ubogie społeczeństwo; w dużej mierze chodzi o pieniądze,
nie każdego rodzica jest stać; w moim mieście jest wiele innych, tańszych ofert, np. z sektora publicznego; duża
konkurencja; jest wystarczająco dużo publicznych podmiotów; konieczność uiszczania opłat; brak bazy lokalowej, w
przedszkolach wiele form jest prowadzonych dla dzieci bez dodatkowych opłat; ZUS, podatki, koszty, konkurencja; brak
pomocy od miasta; bardzo rzadko bierze pod uwagę się wieś; Brak zaufania do jakości tych usług; brak dofinansowania;
muszą się wybić z odpowiednią ofertą i reklamą by znaleźć chętne osoby; istnieje wiele możliwości i zajęć w szkole, w
ośrodkach kultury; ze względu na mniejszą ilość osób chcących płacić za edukację; gorsze "wejście" oferty do szkół;
podejrzliwość wobec prywatnej firmy (o nastawienie wyłącznie na zysk); muszą sobie samodzielnie radzić z organizacją,
transportem, administracją itp.
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W odniesieniu do poprzedniej statystyki wydaje się, że ciekawe jest zestawienie swobodnych
odpowiedzi zarówno przedsiębiorców kulturalnych jak i rodziców dotyczących aspektu
wizerunkowego. Zespół badawczy pytał w ankiecie o to za jakie elementy działalności
podmioty prywatnego sektora są chwalone a za jakie krytykowane? Najcześciej pojawiające
się odpowiedzi utworzyły mapy słów, które pokazują obraz tego sektora zarówno tworzony
przez samych badanych jak i osób korzystających (lub nie) z prywatnej oferty edukacji
kulturalnej.

Jakie pozytywne cechy tego sektora przede wszystkim postrzegają badani rodzice?
Profesjonalizm, indywidualne podejście, małe grupy, atrakcyjność oferty, elastyczność,
kreatywność, zaangażowanie – są tymi elementami opisującymi charakter pracy prywatnych
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edukatorów kulturalnych. Przedsiębiorcy zwracają uwagę również na: pasję, różnorodność,
bliskość, wysoki poziom, otwartość i metodykę.

Kiedy weźmiemy pod uwagę wpisy badanych dotyczące tego za jakie elementy działalności
spada krytyka na sektor prywatny realizujący edukację kulturalną zauważymy, że wśród
rodziców zdecydowanie dominują aspekty finansowe (wysoka cena i nastawienie na zysk).
Pojawiały się także aspekty: braku informacji, trudnościach z dostaniem się czy „parciu” na
sukces. Warto zauważyć, że znalazły się tam też elementy za które nie do końca należy
obwiniać sam prywatny sektor co pokazuje, że niektórzy z badanych rodziców nie orientują
się w pełni w realiach jego funkcjonowania (brak pomocy od miasta, brak działań
integracyjnych z sektorem publicznym, małe angażowanie w szkole). Dużo mówiące jest
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także to, że zarówno rodzice (jak i, co zrozumiałe, sami przedsiębiorcy) zdecydowanie więcej
razy wymienili cechy za które chwalą (699R/142P6) niż krytykują (367R/51P). Prywatni
edukatorzy wymieniali prócz aspektu ceny również problem rotacji pracowników, warunków
lokalowych czy ograniczoną dostępność (zasięgu terytorialnego oferty czy siatki godzin).
Badanym rodzicom zadaliśmy także pytanie o to czy oferta z zakresu edukacji kulturalnej
realizowana przez prywatny sektor wyróżnia się na tle innych podmiotów działających w tym
obszarze? Ponad połowa z respondentów (53,6%) wskazała, że nie ma w tym aspekcie
zdania/wiedzy. Dla 28,7% badanych oferta wyróżnia się (wskazanie „tak”) a dla 17,7% - „nie”.
Dodatkowo te osoby, które uważają, że oferta wyróżnia się poproszone zostały o wpisanie
maksymalnie trzech elementów, które w ich ocenie ją wyróżnia. Na jakie elementy zwracali
uwagę badani? Były to w większości cechy pozytywne: artystyczne kreatywność zajęć;
atrakcyjność zajęć; ciekawsza oferta; dużo więcej czasu na realizację; dostępność w różnych
miejscach; indywidualność w stosunku do dziecka; jest bardziej widoczna; kreatywność;
dobry kontakt z dziećmi; dostosowanie nawet do najmłodszych dzieci; mała ilość w grupach;
odmienność; podmiotowe traktowanie dziecka; PR, reklama; prestiż; profesjonalizm;
różnorodna tematyka; większa dostępność pomocy naukowych (np. instrumentów
muzycznych, sprzętu, przyborów zw. z realizacją zajęć); dbałość o klienta; dostępność
godzinowa; duża elastyczność; możliwości stawiania wyższych wymagań w stosunku do
prowadzących zajęcia; sukcesy; lepsza baza; nowoczesność; wysokie kwalifikacje
prowadzących zajęcia; zaangażowanie prowadzących; dostępność także poza miastem;
skuteczna informacja; nakierowanie „na klienta”; zmotywowani prowadzący; pokazy dla
rodziców; szeroki wachlarz zajęć; możliwość uzgodnienia terminów zajęć. Sporadycznie
pojawiały się także elementy negatywne m.in.: ceny – wysokie; chęć przetrwania na rynku;
jest droższa.
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Ilość wpisanych cech/przykładów od R-rodziców, P-przedsiębiorców
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VI. Opinie dyrektorów szkół i przedszkoli o sektorze prywatnym
W rozdziale tym przedstawiamy opinie dyrektorów placówek edukacyjnych jakie uzyskaliśmy
w rozmowach prowadzonych z wykorzystaniem metody IDI, czyli indywidualnych wywiadów
pogłębionych. Wszystkie rozmowy z osobami kierującymi przedszkolami lub szkołami,
prowadzone były w oparciu o wspólny scenariusz, przygotowany wcześniej przez nasz zespół
badawczy.
Opinie dyrektorów przedstawiamy tutaj niejako w ujęciu z dwu perspektyw analitycznych,
równie ważnych dla zarysowania przebiegu badanych relacji obu stron. Pierwsze ujęcie tego
tematu jest bardziej ogólne, prezentuje relacje współpracy między placówkami
edukacyjnymi a podmiotami oferującymi usługi z zakresu edukacji kulturalnej, ujęte na
sposób bliski odczytaniu fotografii socjologicznej – tak jak one mogą być odbierane w chwili
prowadzenia rozmów, bez nakładania dodatkowych filtrów.
Drugi tekst prezentuje temat relacji między placówkami edukacyjnymi a prywatnymi
podmiotami edukacji kulturalnej w sposób nieco bardziej pogłębionym w pewnym aspekcie
poznawczym. Spoglądamy na te relacje w ujęciu zakładającym, że mamy do czynienia ze
spotkaniem dwu podmiotów charakteryzujących się cechami i zachowaniami bardziej
typowymi dla sfery gospodarczej. Stąd też w tekście tym pojawienie się terminów
związanych ze stosunkami gospodarczymi pomiędzy podmiotami instytucjonalnymi. Stąd też
pojawiają się w tym fragmencie terminy typowe dla gospodarki, biznesu, takie jak: „gra
rynkowa”, „prawa marketingowe”, „strategie działania”, a nawet: „kontrola jakości” oraz
„opakowanie i zawartość.” Podejmujemy w tekście próbę „przymiarki” tych kategorii do
prywatnej firmy oferującej usługi edukacji kulturalnej, a także do podmiotu kupującego te
usługi, jakim jest przedszkole czy szkoła.
Obie zarysowane perspektywy relacjonujące stanowisko dyrekcji placówek edukacyjnych
wobec prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej, pozwalają zorientować się na ile silnie
zaznaczona jest w percepcji podmiotu kupującego, tożsamość sprzedającego jako podmiotu
rynkowego, biznesowego, czyli prywatnego przedsiębiorcy oraz na ile jest to istotne w
dochodzeniu do porozumienia, podejmowaniu decyzji, zawiązywaniu współpracy o
charakterze typowo gospodarczym, czyli relacji: kupujący – sprzedający.
Warto również zauważyć, że oferty usług z zakresu edukacji kulturalnej, jakie docierają do
placówek edukacyjnych (szkół i przeszkoli) nie są zjawiskiem nowym, ale istniejącym już od
dłuższego czasu. Dlatego też zasięgnięcie opinii dyrektorów placówek edukacji, szczególnie
przedszkoli, pozwoliło w naszym badaniu pozyskać, dla formułowania wniosków z badań,
perspektywę zamawiającego, wynikającą z wieloletniego doświadczenia i uchwycić
ewentualne zmiany w tym zakresie, w perspektywie nawet kilkunastoletniej.
Opinie dyrektorów szkół i przedszkoli o współpracy z prywatnym sektorem edukacji
kulturalnej
W relacjach dyrektorów na temat charakteru i przebiegu współpracy pomiędzy
przedszkolem czy szkołą a prywatną firmą edukacji kulturalnej zwraca uwagę prezentowane
podejście do ofert składanych przez te firmy, jako do oferty mającej być uzupełnieniem zajęć
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związanych tematycznie z szeroko rozumianą kulturą, jakie są realizowane w ramach
programowych zajęć zapewnianych przez samą placówkę edukacyjną. Okazuje się, że jest to
jedna z głównych motywacji przy sięganiu po ofertę prywatnych podmiotów. Tak o tym
mówi jedna z dyrektorek przedszkola:
Pomocna jest oferta zewnętrznych instytucji, firm, które nieraz znakomicie potrafią uzupełnić to
co w naszym planie nie możemy zrealizować własnymi środkami i naszą kadrą.

Oferta prywatna jest zatem kupowana jako uzupełnienie oferty własnej, dające możliwość
skorzystania z zajęć, które wymagają określonych specjalistycznych kompetencji (np. aktorzy
teatralni, muzycy, zawodowi performerzy czy plastycy), a których nie reprezentuje kadra
pedagogiczna placówki edukacyjnej.
Nawet nie tyle o tę zgodność chodzi, ile ma być to rzeczywiste uzupełnienie naszej własnej
aktywności. To raczej doposażenie naszego kalendarza zajęć własnych o coś ciekawego, nowego
lub dobrze pasującego, jako dodatek, do tego co już sami robimy.

Uzupełniająca rola ofert prywatnych wobec programowych zajęć samej placówki jest zresztą
traktowana jako jedno z kryteriów wyboru tych ofert. Oferta zewnętrznego podmiotu,
zdaniem dyrektorów placówek, powinna ściśle wpisywać się w przyjęty na dany rok
tematyczny plan zajęć. Często dyrektorzy dokonując wstępnego wyboru firmy z jej ofertą,
podejmują następnie negocjacje nie tylko ceny za tę usługę, ale i merytorycznej, tematycznej
strony zajęć, właśnie pod kątem wpisania się jej w realizowane w danym roku tematy zajęć
edukacyjnych w placówce.
Przy czym chcę podkreślić, że tematyka zajęć zaplanowanych do realizacji w danym roku to jest
nasza autorska koncepcja. Nad tym się zastanawiamy, oczywiście uwzględniając różne
dodatkowe rzeczy np. przypadające na dany rok rocznice, tak jak np. w przyszłym roku 100 lecie
niepodległości, czy pory roku. Patrzymy na te oferty przede wszystkim pod katem przydatności do
planu pracy z dziećmi w przedszkolu i do okresów sensytywnych w rozwoju. Do tego to musi być
dostosowane
W planie rocznym są różne tematy, np. patriotyzm lub kraje bliskie i dalekie czy też rozwój
różnego rodzaju percepcji. W tym ostatnim przypadku szukam np. warsztatów manualnych,
sensytywnych albo sami je organizujemy.

Jeśli natomiast temu ramowemu planowi tematycznemu placówki jakaś oferta prywatnej
firmy nie odpowiada, to wtedy ma szansę zostać zaakceptowana, czyli zakupiona, jedynie
pod warunkiem, że może być traktowana jako wyjątkowa atrakcja kulturalna. Przy czym musi
to być atrakcja dostosowana do małego odbiorcy, repertuarowo odpowiadająca nie tylko
klasyce literatury i sztuki dla dzieci, ale i powszechnie znanym pozycjom z obszaru kultury
masowej. Preferowane są też oferty kulturalne łączącej walor uczestnictwa w kulturze
wysokiej lub masowej, z komponentami ściśle edukacyjnymi. Mówi jedna z naszych
respondentek:
Ale w tym roku szkolnym cztero- i pięciolatki były w Teatrze Animacji w Poznaniu na spektaklu pt.
"Świnki trzy". Taka komediowa sztuka, wiem, że dzieciaki to lubią, były bardzo zadowolone,
mówili nauczyciele. Pierwszy wyjazd już był. Dalej klasa pierwsza była w kinie Kinepolis na "Epoce
Lodowcowej" i to było połączone z lekcją, jak powstaje dubbing.

61

Właściwie każda z placówek edukacyjnych realizuje dla swoich podopiecznych zajęcia
kulturalne nie tylko w murach placówki, ale także na zewnątrz, najczęściej w instytucjach
kultury: teatrów i domów kultury – z reguły publicznych czy też dużych prywatnych instytucji
jakimi są kina i multiplexy rozrywkowo – kinowe.
Łatwo więc spostrzec, że sprostać wymaganiom placówek edukacyjnych wcale nie jest łatwo.
Firma prywatna ma największą szansę by zyskać przychylność, jeśli potrafi tak zmodyfikować
swoją ofertę np. zajęć muzycznych czy teatralnych, aby dobrze pasowały do tematyki planu
pracy placówki w danym roku i uzupełniały zajęcia programowe placówki. I rzeczywiście,
wiele prywatnych firm potrafi wykazać się taką elastycznością i kreatywnością. Konkurencją
dla firm prywatnych i ich ofert edukacji kulturalnej są tu także duże publiczne i prywatne
instytucje kultury z całym ich bogactwem zasobów kadrowych, technicznych, lokalowych i
repertuarowych: cieszących się aktualnie największą popularnością propozycji artystycznych
z Polski i świata. Małym, często jedno lub dwuosobowym zespołom prywatnych firm trudno
byłoby do tej rywalizacji repertuarowej przystępować i wygrywać.
Zdarza się również, że placówka jest w stanie dodatkowo wzbogacić repertuar swoich
własnych zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, angażując dostępne jej bezpośrednio zasoby z
najbliższego otoczenia, w tym także rodziców dzieci.
Każda grupa rodziców wykonuje coś co jest powiązane z tematyką realizowaną w danym roku czy
miesiącu w przedszkolu. I tak na przykład rodzice przygotowują dla dzieci przedstawienie o
miastach, rodzice przygotowują każdorazowo tematyczną galerią korytarzową, włączają się w
organizacje wycieczek.

Niektóre placówki szukają możliwości zaczerpnięcia wiedzy i kompetencji z zakresu
prowadzenia edukacji kulturalnej wyszukując ofert wiązanych, które zapewniają nie tylko
wykonanie zajęć dla dzieci w danej placówce, ale i przeszkolenie jej kadry. Są to przypadki
zajęć które z uwagi na komponent szkoleniowy są oczywiście droższe, ale zazwyczaj są
realizowane w ramach jakiegoś programu grantowego, czyli dla samych przedszkoli
bezpłatne.
Zdarzają się także oferty firmowane przez organizacje pozarządowe, które zdobyły na nie
dofinansowanie. Przykładem jest między innymi projekt realizowany przez jedną z fundacji, w
ramach którego pracownicy fundacji przeszkolili naszych nauczycieli, aby mogli samodzielnie
poprowadzić popołudniowe zajęcia dla całych rodzin: rodzice z dziećmi w formie warsztatów,
tematyką było rozbudzanie zainteresowania literaturą. To jest przykład zajęć dla nas bezpłatnych,
ale finansowanych z innego źródła. Z dodatkową dla nas korzyścią w postaci szkolenia dla naszych
nauczycielek.

To być może jest też jakaś nisza dla małych firm z branży usług edukacji kulturalnej:
oferowanie nie tylko bezpośredniego samodzielnego wykonania zajęć, ale i realizacja szkoleń
dla personelu placówek.
Trzeba jednak zaznaczyć, że te spośród placówek edukacyjnych, które mają najbardziej
rozbudowany własny program zajęć kulturalnych i są nastawione na jego rozwój mogą nie
być zainteresowane szerszą współpracą z oferentami z zewnątrz. W naszych wywiadach
spotkaliśmy się z taką postawą:

62

Przyznam, że w zasadzie bez tej oferty komercyjnej moglibyśmy się w naszym przedszkolu obejść.
Radzimy sobie dobrze z pomocą naszej kadry, z naszymi profesjonalnymi, ciągle rozwijającymi się
nauczycielami, także z pomocą angażujących się, chętnych do współpracy i pracy twórczej
rodziców naszych przedszkolaków.
Przeglądając oferty napływające do naszej placówki, często nie znajduję oferty, adekwatnej do
naszej tematyki i interesującej, wartościowej pod względem jakościowym. Często też nie jestem
do nich przekonana, mimo, że inne przedszkola nawet z niektórych spośród nich korzystają.
Jestem za ograniczeniem wstępu ofert komercyjnych do placówek przedszkolnych.

Jednym z najważniejszych kryteriów oceny ofert edukacji kulturalnej, jakie stosują placówki
edukacji jest jakość wykonania zajęć. To jest element, który może stanowić atut, przewagę w
walce o pozyskanie zamówienia od przedszkola czy szkoły. Jakość usługi jest jednocześnie
ważna i zarazem dość trudna do zweryfikowania w przypadku nowej oferty. Zobaczmy co na
ten temat mówią dyrektorzy placówek edukacyjnych:
Te instytucje, które mają profesjonalną i ciekawą ofertę zazwyczaj dobrze się promują w
internecie, ale czasem to może być mylące. W ulotkach reklamowych, czy w internecie, starają się
przede wszystkim jak najbardziej przekonywać do jakości swojej oferty, ale to trudno na odległość
zweryfikować. Te większe instytucje prywatne, które działają w całym kraju, dojeżdżają z daleka,
czasem chwalą się rekomendacjami, nagrodami itp. Ale i tak zawsze sprawdzamy ofertę,
rozpytując inne placówki o ewentualne ich doświadczenia. Bo jeśli sami jakiejś formy zajęć z
zewnątrz nie sprawdziliśmy u siebie, nie możemy być przecież pewni, jaki jest poziom
profesjonalizmu, czy to umiejętności scenicznych, czy umiejętności muzycznych, czy wreszcie
zdolności nawiązania dobrego kontaktu z dziećmi podczas przedstawienia czy zajęć muzycznych,
tanecznych, czy jakichkolwiek innych. Dlatego rekomendacje, które sobie dyrektorzy przedszkoli
podsyłają są dla mnie bardzo cenną pomocą. Jeśli nowa oferta się pojawia, to ma szanse przebić
się, jeśli ma już jakieś rekomendacje przedszkoli lub szkół.

I jeszcze jeden głos w tej sprawie:
Oferta powinna być przede wszystkim odpowiedniej jakości przy dobrej cenie. Ja nie jestem w
stanie sprawdzić kwalifikacji wykonawców zajęć, ale jakość ich pracy widać na żywo. Mimo, że
mam zaufanie do swoich nauczycieli, to czasem sprawdzam ofertę osobiście i przychodzę na
zajęcia nowego wykonawcy. Ta jakość, to między innymi przygotowanie profesjonalne
wykonawców, pewne umiejętności aktorskie operowania głosem, czy umiejętności muzyczne. To
także umiejętność dostosowania zajęć, przekazu do poziomu dzieci, utrzymania zainteresowania
małego odbiorcy i jego zaktywizowanie. Takie rzeczy wychodzą od razu, od pierwszych minut
zajęć.

W naszych wywiadach z dyrektorami placówek pytaliśmy również o ocenę zmiany
jakościowej ofert na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu lat. Tak na ten temat mówili
nasi rozmówcy:
Zdarzają się jeszcze tacy, którzy mają podejście sprowadzające się do formuły: „dla dzieci może
być byle co, byle było kolorowo, śmiesznie i głośno, emocjonalnie”. Przy czym „śmiesznie” oznacza
czasem humor niedostosowany do wieku dzieci przedszkolnych. Bywa też tak, że przyjeżdża
„teatrzyk” składający się z jednego kiepskiego klauna i towarzyszącego mu fotografa, którego
zadaniem jest zrobić dzieciom zdjęcia z klaunem, oczywiście za dodatkową odpłatnością. Unikamy
takich fałszywych ofert. Ale na szczęście teraz jest ich już bardzo mało.
Kiedyś było mniej ofert, ale i jakość była różna, więcej było może ofert nietrafionych,
nieprofesjonalnych, naciąganych. Dziś poziom jakościowy jest chyba wyższy.
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Mały, mobilny zespół prywatnej firmy oferującej usługi w zakresie zajęć edukacji kulturalnej
ma, jednakże innego rodzaju przewagi w stosunku do swoich dużych, instytucjonalnych
konkurentów. Na jedną z takich przewag zwróciła uwagę jedna z naszych rozmówczyń. Rzecz
dotyczy miejsca realizacji zajęć: czyli znanego dzieciom i rozpoznawanego przez nie jako
przyjazne i bezpieczne salki przedszkolnej czy szkolnej.
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy: jak dzieci takie zajęcia odbierają. Mam takie doświadczenie,
że w przestrzeni stacjonarnego teatru dzieci inaczej odbierają spektakle, nawet te adresowane do
nich. Dzieci boją się, inaczej przeżywają swoje emocje wiążące się z obserwowanymi scenami. Tak
oddziałuje zapewne nieznane im miejsce, duża przestrzeń. Dzieci wolą teatrzyk w przedszkolu – tu
czują się bezpiecznie.

Warto jednak zauważyć, że dyrektorzy deklarują dość dużą częstotliwość korzystania z tych
różnorodnych form edukacji kulturalnej, realizowanych zarówno na terenie placówki jaki na
zewnątrz. Podmioty prywatne oferujące swoje usługi edukacji kulturalnej mają zatem
również dość dużą szansę wkomponować się ze swoją ofertą w plan zajęć z zakresu kultury,
układanych przez szkoły czy przedszkola. Placówki edukacyjne, jak relacjonują to ich
dyrekcje, robię to z dużym namysłem i uwzględnieniem różnorodnych form realizacji zajęć i
aspektów, nie tylko tych edukacyjnych, ale i psychologicznych, w tym przede wszystkim:
zapewnienia bezpieczeństwa psychologicznego i rozwoju emocjonalnego dzieci. Tak o tej
planowej różnorodności mówi jedna z naszych rozmówczyń, dyrektorka publicznego
przedszkola:
Ale staramy się, żeby minimum jeden raz w tygodniu w takich zajęciach dzieci uczestniczyły.
Robimy to naprzemiennie: w jednym tygodniu gościmy jakąś grupę wykonawców u nas w
placówce, a w kolejnym tygodniu wychodzimy z dziećmi na zewnątrz np. do teatru dla dzieci.
Oczywiście to zależy od pory roku, zimą wolimy ściągać wykonawców do siebie.

Zdaniem niektórych przedstawicieli dyrekcji placówek edukacji, nie wszystkie duże, uznane
instytucje kultury, mimo deklaracji o programie dedykowanym dzieciom, taką dobrze
dostosowaną do ich wieku ofertę programową prezentują. Niektórzy dyrektorzy zwracają
również uwagę na sprawę niedostatecznych umiejętności wykonawców w zakresie
nawiązywanie dobrego kontaktu z dziećmi, małymi odbiorcami prezentowanych spektakli
czy widowisk.
Aktorzy zawodowi są często skupieni na swoim aktorskim warsztacie i nie do końca potrafią
nawiązać dobry kontakt z małą widownią.

To niedostosowanie oferty przez instytucje kultury odnosi się także do poziomu cen. Wynika
to zapewne z niemałych kosztów jakie duże, zwłaszcza publiczne, instytucje kultury muszą
pokryć z przychodów ze swojej działalności. Tak o tych wątpliwościach i trudnościach
związanych z korzystaniem z ofert instytucji kultury mówi jedna z naszych rozmówczyń:
Zresztą czasem przedstawienia profesjonalnych, zawodowych teatrów nie są adekwatne do
poziomu dzieci przedszkolnych. Często nie są też to oferty atrakcyjne finansowo, np. tak jest w
przypadku poznańskiego Teatru Muzycznego. To można odnieść do większości publicznych
instytucji kultury.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że większość dyrektorów placówek edukacyjnych z którymi
podjęliśmy rozmowy, podkreślała, że jedną z najbardziej istotnych okoliczności współpracy z
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prywatnymi podmiotami oferującymi usługi z zakresu edukacji kulturalnej jest właśnie
sprawa finansowania zakupu takich usług, czyli także poziomu cen ofertowych.
Cena też jest bardzo ważna. Często może być nawet barierą. Zewnętrzne oferty to oczywiście
dodatkowe koszty, a my nie możemy tego finansować z budżetu przedszkola, nie ma takiej pozycji
w tym budżecie. Na sfinansowanie takich zajęć muszą być zbierane od rodziców pieniądze,
czasem dodatkowo, ale w większości jest to finansowane z puli składek na fundusz Rady
Rodziców.

Zatem zdaniem dyrekcji placówek edukacji oferty małych, prywatnych firm branży usług
edukacji kulturalnej są zatem konkurencyjne pod wieloma względami wobec ofert
publicznych instytucji kultury, przy zachowaniu podstawowego warunku jakim jest
odpowiednio dostoswany poziom cen oferowanych usług. I najczęściej ten warunek
prywatne firmy spełniają:
Ceny są chyba od dawna ustalone na dość równym poziomie: zwykle ok. 250 / 350 zł za 1 godzinę
zajęć dla całego przedszkola. Czyli koszt rozkłada się na 75 dzieci w przedszkolu. To jest
akceptowalny poziom.

Inna z naszych rozmówczyń tak przedstawia aspekt cenowy usług oferowanych przez
prywatne firmy:
Zawsze negocjuję cenę, ale tak umiarkowanie, tak, żeby coś naprawdę wartościowego nas nie
ominęło. Te ceny zresztą są na dość wyrównanym poziomie: średnio to ok. 300 zł za całość: np. 2
aktorów z akcesoriami w zajęciach trwających godzinę. Pozwala to ustalić odpłatność na jedno
dziecko na poziomie ok. 5 zł. Oczywiście gdy taki zespół do nas przyjeżdża łączymy nasze grupy
przedszkolne, bo przecież wszystkie dzieci musza mieć dostęp, a jednocześnie w ten sposób mamy
frekwencję gwarantującą sfinansowanie występu.

Analizując ceny ofert i negocjując ostateczną zapłatę za usługę dyrektorzy kierują się nie
tylko ograniczoną wielkością budżetu Rady Rodziców, chęcią zapewnienia transparentności
wydatków, ale i wymogiem równego dostępu wszystkich dzieci do zajęć realizowanych pod
dachem placówki szkolnej lub przedszkolnej.
Ale są wśród naszych dzieci również te z rodzin wielodzietnych i z rodzin uboższych. Ci rodzice
inaczej dysponują swoim budżetem. Na wiele atrakcji, dostępnych szerokim strumieniem, po
prostu ich nie stać. Nie mogę różnicować zajęć z tych powodów – wszyscy muszą mieć możliwość
uczestniczyć w tych zajęcia, które są realizowane w przedszkolu.

W naszych wywiadach, w sekwencji podsumowującej, pytaliśmy także dyrektorów o ich
własną ocenę perspektyw rozwoju rynku prywatnych firm oferujących usługi w zakresie
edukacji kulturalnej. Choć rozmówcy zastrzegali, że z perspektywy jednej placówki trudno
postawić wiarygodną prognozę w tym zakresie, to jednak większość z nich była zgodna, że
ten rynek nadal będzie się rozwijał, głównie z powodu ciągłego zapotrzebowania na tego
rodzaju oferty. Zdaniem rozmówców potwierdzeniem ciągłego rozwoju tego rynku jest
pojawienie się podmiotów działających nie tylko lokalnie:
Pyta mnie pan o perspektywy rozwoju rynku tego rodzaju usług… trudno mi na to pytanie
odpowiedzieć. Ja mogę to oceniać tylko z perspektywy mojej placówki przedszkolnej. Z pewnością
takie oferty są potrzebne.
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Mam wrażenie, że ten rynek ciągle się rozwija. Widzę, że obecnie istnieje już trochę takich firm,
które działają nie tylko w najbliższym rejonie, ale na terenie całego kraju.

Z powyżej przedstawionych wniosków wyłania się obraz motywów korzystania przez
placówki edukacyjne z ofert prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej. Z owymi
motywami sięgania przez placówki edukacyjne po oferty prywatnych firm wiążą się również
jak widzimy również kryteria wyboru ofert. O tych motywach i kryteriach wyboru piszemy
także w drugiej części niniejszego rozdziału.
Relacje między sektorem prywatnym edukacji kulturalnej a placówkami edukacyjnymi
Analiza wypowiedzi dotyczących relacji sektora prywatnego ze szkołami wskazuje na
dominującą rolę arbitralnych decyzji ze strony szkół przyjmujących oferty zewnętrznych
podmiotów. Gdy pada pytanie o „wychodzenie szkoły na zewnątrz”, kojarzone ono jest już
na etapie fizycznej realizacji zadań, nie jest natomiast postrzegane jako wzór lub metoda
pracy z otoczeniem biznesowym. Badane wypowiedzi dyrektorów szkół pod powłoką opisu
działań, odkrywają strategię planowania. Sięga ona oddającą pewien schemat pojmowania
własnej organizacji w otoczeniu innych podmiotów. W przybliżeniu schemat ten jest taki:

Centralne miejsce tego układu zajmuje szkoła, w stronę której skierowane są wektory
zainteresowania współpracą. Dyrekcje szkół nastawione są na selektywne wybieranie ofert.
Wyboru dokonuje się wewnątrz organizacji szkoły, czasami z udziałem wybranego grona
rodziców, jednak nie są to procedury zestandaryzowane w taki sposób, aby ich tok mógł być
w pełni dostępny dla oferenta. Stwarza to sytuację, w której szkoła, poprzez arbitralne
decyzje dotyczące wyboru ofert kształtuje rynek usług uzupełniając (lub rzadziej – świadomie
rozwijając) własny program edukacji. Mówi jedna z respondentek:
Każdy plan wychowawczy, program wychowawczo-profilaktyczny zakłada wychodzenie na
zewnątrz ze szkoły. Ale też zapraszanie takich jednostek do wnętrza szkoły z różnymi projektami.
Oni generalnie na początku roku, albo pod koniec nawet oferują nam takie różne propozycje i my
je po prostu przeglądamy, wybieramy. Nie bierzemy wszystkiego, wiadomo. Chcemy też, żeby co
miesiąc coś się tam wydarzało. Kiedy planujemy np. wyjazdy, to planujemy teatr, kino w jesiennej
porze. I planujemy też zawsze pod wpływem tych propozycji, bierzemy takie profilaktyczne rzeczy:
prozdrowotne, proekologiczne. I myślę, że te firmy zewnętrzne, które się z nami kontaktują to jest
też nawet Kraków, myślę, że oni mają takie obszary działalności w danym terminie czasowym i oni
proponują w tych granicach wyjazdy w teren, proponują nam, że np. w okolicy naszej są w tym
tygodniu.

Sięgnięcie w tej wypowiedzi do przykładu „nawet Krakowa” jest charakterystyczne dla
budowania wizerunku poprzez „efekt halo”, polegający w marketingu na przytaczaniu takich
partnerów biznesu, którzy na gruncie powszechnej komunikacji uznawani są za podmioty
odległe i wysoko pozycjonowane, będące na „szczycie możliwości”. Jest to wyrazem
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niepewności szkoły w roli instytucji samodzielnie wypracowującej relacje. Zazwyczaj dopiero
na kolejnym etapie rozwoju organizacji, na podstawie zebranych doświadczeń, podjętych
prób i przeanalizowanych błędów, pojawić się mogą skuteczne techniki budowania
wizerunku poprzez ukazywanie relacji z najbliższym otoczeniem. Oczywiście takie podejście
jest bardziej sprzyjające dla prywatnego sektora edukacji kulturalnej, który na ogół swoje
szanse wiąże ze społecznościami najbliższego środowiska. W cytowanej wypowiedzi kryje się
też aspekt rynkowej gry związanej z terminami wykonywania usług. W branży ofert
kulturalnych, ustalenia kalendarzowe pomiędzy partnerami biznesu na ogół odsłaniają siłę
partnerów. Silna jednostka (w cytowanym przykładzie „Kraków”) prezentuje szkole własną
wizję kalendarza lub trasy koncertowej. Można się spodziewać, że w modelu hierarchicznego
schematu edukacji, relacja ta „idzie w dół”, to znaczy szkoła przedstawia swoje własne
„wolne terminy” przed prywatnymi firmami edukacyjnymi, które uważa za zawsze dostępne.
Pożądaną praktyką byłyby porozumienia obustronne, wskazujące na uruchomienie relacji
zbudowanych poza stereotypową i hierarchiczną strukturą odniesień.
Kolejne zagadnienie wiąże się z kryteriami wyboru ofert edukacyjnych. Z zasady praw
marketingowych, kształtują one strategie działania prywatnych firm edukacyjnych. Na
pytanie badawcze dotyczące tego wątku, mogliśmy usłyszeć odpowiedź, iż kryterium tym
jest rekomendacja pozyskana na drodze sondażu wśród koleżanek i kolegów nauczycieli,
zaprzyjaźnionych dyrektorów szkół. Nie bez znaczenia pozostaje strona graficzna oferty.
Zaproszona na rozmowę dyrektorka szkoły, przyznaje, iż w toku mailowej komunikacji prosi o
przesłanie materiałów graficznych i na tej podstawie oszacowuje poziom i wartość działania.
Trudno tej praktyce odmówić racji. Rekomendacje osobiste, wsparte dobrymi wrażeniami
wyniesionymi ze stron internetowych tworzą dość popularne warunki zdobywania klienta
przez małe firmy. Specjalizacja firm w dziedzinie edukacji kulturalnej zasadniczo nie zmienia
tu obrazu, jaki można przyjąć w budowaniu strategii po stronie oferenta usług. Warto też
podkreślić, że w toku wywiadu badawczego pojawia się wątek odpowiedzialności, jaka
spoczywa na dyrektorach szkół publicznych. Trzeba tu również zauważyć, że w stosunku do
ofert zawierających propozycję występów teatralnych lub warsztatów artystycznych może
pojawić się ryzyko niewłaściwej interakcji, stąd też pojawia się kryterium „zaufania”. Kolejne
kryteria pojawiające się w dyskusji badawczej wskazują na cenę oraz zaktualizowanie oferty
pod kątem programu szkolnego. Chodziło o głębsze przepracowanie obowiązującego
programu szkolnego, ustawienie oferty usług w ten sposób, aby ułatwiały one podjęcie
decyzji z perspektywy potrzeb szkoły. Nie podano jednak sugestii, aby ten proces odbyć
wspólnie i na przykład poprzez partycypacyjne projektowanie programu edukacji
wykorzystać potencjał „ludzi z zewnątrz” prezentujących sektor prywatnej edukacji
kulturalnej.
Ale wracając do tych ofert, jeżeli ktoś z takiego teatru chciałby, no nie wiem na ile tam mają
predyspozycje, ale na pewno tak, taki miał pomysł, żeby usiąść i przeanalizować podstawę
programową z historii, z języka polskiego, nawet z przyrody, nawet przeanalizować te programy
wychowawczo-profilaktyczne dla szkół, bo tam są określone zagadnienia. Wchodzimy w nową
technologię, problemy, pójść w tym kierunku, tak, ta prozdrowotność to nie tylko jedzenie, ale też
np. dzielenie czasu w ciągu dnia, sposób uczenia się, to są różne takie profilaktyki, można sobie to
przeanalizować do tego ułożyć sobie te treści, ułożyć sobie jakieś scenki, odpowiednio to
obudować graficznie i słownie no i wtedy ułożyć plan np. dedykowany dla konkretnych grup
wiekowych czyli nie dla całej grupy, takie bardziej interaktywne działania, aktor - uczeń i w tym
kierunku mogliby pójść. Myślę, że szkoły potrzebują, poszukują wsparcia zewnętrznych osób,
ponieważ wszystkie te profilaktyczne pogadanki są trochę nudnawe dla uczniów, poza tym jak
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mówi nauczyciel, wychowawca albo dyrektor, czyli mówi po raz kolejny tym samym językiem, to
tak nie działa, bez jakiejś obudowy, natomiast ludzie z zewnątrz przeważnie są to ludzie młodzi z
jakimś pomysłem na obudowę graficzną, na strój, na słownictwo, te relacje, które nawet do
gimnazjum mogłyby trafić.

Oferenci prywatnych usług postrzegani są jako usługodawcy wymagający podniesionej
kontroli jakości. Wobec prywatnego sektora usług edukacji kulturalnej stawia się wymogi
marketingowe. Między innymi przykłada się uwagę do konfrontacji „opakowania z
zawartością”:
Staramy się te oferty gruntownie przejrzeć, ale jak to mówią "papier przyjmie wszystko" i
napisane jest to wszystko pęknie, ładnie itd. natomiast różnie to bywa. Na przykład mi się nie
podoba scenografia, rekwizyty. Czasami brudne, czasami nieestetyczne.

Oprócz podniesionej kontroli jakości, relację z biznesowo nastawionymi oferentami usług
edukacyjnych skierowanych do dzieci przedszkolnych, cechuje weryfikacja oferty po kątem
uzasadnionego doboru wykonawców. Na drodze do budowania marki oferenta leży
przekonanie, że prowadząc prywatną firmę, nie tworzy się „prywatnego zespołu”:
Mamy audycję muzyczną od ładnych paru lat i wiem, że to od początku we wszystkich
przedszkolach było i nawet w podstawówkach. Teraz nie wiem czy oni te wszystkie przedszkola
mają natomiast dlaczego my ich akurat trzymamy? Chociaż czasami też jestem na nich troszeczkę
zła. Uważam, że są lepsze i gorsze spotkania z muzyką, ale te lepsze czym mnie przekonują do
siebie. To jak wstukuje w Internet nazwisko gościa, którego przywieźli to widzę, że to nie jest ktoś
przypadkowy. To nie jest osoba, która jest ich kolegą, koleżanką tylko to są osoby które faktyczni
jeżdżą po świecie.

Działania w kręgach przedszkolnych bardziej preferują bliższe otoczenie. Więzi pedagogów z
rodzicami dzieci są silniejsze, bezpieczeństwo i logistyka wyjść poza budynek przedszkola
kształtuje pogląd o tym, że oferta małych firm „z sąsiedztwa” jest efektywniejsza dla
najmłodszej grupy odbiorców.
Interesująco w badaniu wypadło pytanie o relacje pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.
Przyjrzyjmy się charakterystycznej wypowiedzi, która opisuje relację „zamawiający:
usługodawca” w odniesieniu do współpracy przedszkola z prywatnymi przedsiębiorstwami:
To znaczy ja to traktuję jako zakup pewnej oferty. A oni to traktują jako coś więcej. Oni powinni
sprzedawać pewien „towar". Odnoszę czasem wrażenie, że wymuszają zakupienie tego towaru.
Co mnie irytuje. Jak zadaje im szczegółowe pytania i wypytuje o tą ofertę czy to jest oferta na
zasadzie przekładu jakiejś baśni itd. to oni traktują to często jako czepianie się. Od razu
wyczuwam irytację jakąś, że powinnam z tej oferty skorzystać i co ja tutaj wymyślam. A jak nie
chcę to pytają, dlaczego nie? Co się ostatnio nie podobało? Ja rozumiem też, że jak ktoś chce się
dowiedzieć co się nie podobało by jakieś błędy naprawić. I jeśli ktoś w takim sensie by się pytał to
odpowiem co uważam, ale nie w takim sensie, że ja musze się tłumaczyć, dlaczego nie.

Autorka zanotowanej wypowiedzi z jednej strony uznaje i sama wręcz proponuje wejście
dialogu na drogę porozumienia handlowego. Nie potrafi jednak stanąć po stronie oferenta,
dziwi ją profesjonalna (czyli konsekwentnie zmierzająca do zakupu) postawa oferenta w
przebiegu rozmowy handlowej. Podobnie źle odnosi się do pytań oferenta, które w innych,
zawodowych relacjach w środowisku biznesu stanowią podstawę orientacji w potrzebach
rynku. W dalszym toku wywiadu badawczego pojawia się kolejny charakterystyczny element
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dla sposobu budowania relacji. Jest nim zaufanie zapośredniczone z obecności oferenta w
programie telewizyjnym. Stacje telewizyjne żyją z programów nastawionych na
obserwowanie etapowych selekcji konkursowych. Udział w pierwszych eliminacjach już
tworzy quasi-markę i otwiera nową sytuacje rynkową. Gdy zdobyło się markę „telewizyjną”
można oferować usługi zupełnie odmienne od tych wypromowanych przez telewizję:
Ta firma, która będzie w lutym z tymi bańkami dużymi bardzo się reklamują, bo oni w Mam Talent
występowali więc złapali wiatr w żagle. Ale jak przeczytałam ich ofertę to oni faktycznie wszystko
mają. Nie tylko bańki, ale i pieczenie chleba.

Prywatne podmioty bywają konfrontowane z budżetowymi. Chodzi o porównywanie cen
prywatnie przygotowanego spektaklu teatralnego z ceną biletu na spektakl w
instytucjonalnym teatrze miejskim. W tym samym wywiadzie pojawia się ciekawy projekt
dotyczący pośrednictwa w nawiązywaniu relacji instytucji z podmiotami:
Komercja to jest komercja. W latach poprzednich, kiedy te podmioty kulturalne, komercyjne
wchodziły dopiero na rynek, trzeba było dość rygorystycznie do tego podchodzić. Trzeba było
czasami twardych słów używać, żeby zmienić sposób działania i żeby dokonywali odpowiedniego
wyboru po to, żeby ta oferta, z jaką przyjeżdżają, była rzeczywiście pozytywna. Żeby nie
wychodzić z przedstawienia czy projektu w marnym nastroju. Oferta, dobrze, gdyby była taka
zbiorcza, faktycznie. Bo to też daje możliwość dokonania jakiegoś innego wyboru. Jeśli taka oferta
[zbiorcza baza] by była, to wskazane byłyby również komentarze z innych placówek. Nie
komentarze wpisywane przez firmę, która tam jest. Jeśli jest komentarz i potwierdzony jest jakąś
placówką, to wtedy można to zweryfikować telefonując [do tej placówki] z pytaniem, czy
rzeczywiście ten komentarz ta jednostka wystawiła, czy też wystawiła go sama ta firma, która
taką ofertę realizowała. Myślę, że to może być korzystne.

Przyglądając się powyższej rekomendacji można zrekonstruować jej przesłanki w postaci
pewnych wniosków. Po pierwsze współistnienie instytucji i firm podlega dynamice. Po
obydwu stronach relacji rośnie świadomość wzajemnych potrzeb. Oferenci zaczynają
rozumieć potrzeby szkoły a szkoła zaczyna się przestawiać na potrzeby prywatnych firm. Ma
to ogromne znaczenie, jeśli założymy, że epoka dotacji unijnych kiedyś się zakończy i przed
wszystkimi podmiotami edukacji kulturnej otworzą się nowe reguły zamówień. Można się
spodziewać, że choć być może oferenci będą przechodzili przez podwójne sito weryfikacji
(zaznaczona w wypowiedzi sprawdzalność pozytywnych komentarzy), to może dzięki temu
staną się przedsiębiorcami we właściwym znaczeniu tego słowa. W tej przyszłościowej
komunikacji pojawi się trzeci partner – firma zajmująca się tworzeniem zbiorczej oferty.
Zakładając powodzenie tego modelu, firmy pośredniczące (tworzące zbiorcze wydawnictwa
różne pod względem jakościowym, estetycznym i merytorycznym) zawalczą o swoją pozycję,
starając się sprostać wymaganiom zarówno placówek edukacyjnych jak i sektora prywatnej
edukacji kulturalnej. Można się też spodziewać, że inicjatywy te będą pochodziły właśnie ze
środowiska sektora prywatnego, dobrze rozumiejącego ideę przedsiębiorczości.
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VII. Netnograficzne badanie prywatnych podmiotów w Internecie
Materiały i wnioski przedstawione w tym rozdziale są rezultatem badań netnograficznych
prowadzonych równolegle z działaniami z zakresu desk research, których głównym celem
było stworzenie bazy prywatnych podmiotów oraz organizacji pozarządowych prowadzących
działalność gospodarczą w sektorze edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w województwie
wielkopolskim.
Podczas badań przeprowadzonych w 2016 i 2017 roku zespół badawczy pracował nad
zebraniem w jedną bazę wszystkich podmiotów faktycznie działających w obszarze edukacji
kulturalnej, a swoją ofertę kierujących do dzieci i młodzieży. Zadanie to wiązało się z kilkoma
trudnościami. Pierwszą przeszkodą w uzyskaniu pełnej listy podmiotów była niedostępność
niektórych z nich w Internecie. Brak stron internetowych, a także obecności na takich
portalach jak Facebook, Panorama Firm, czy bazach typu CEIDG utrudniał w dużym stopniu
znalezienie wszystkich firm z interesującego nas obszaru. Z rozmów przeprowadzonych
z przedsiębiorcami, a także rodzicami, można wywnioskować, że część z nich nie istnieje
w Internecie, ale prowadzi firmy offline. Takie podmioty (w większości jednoosobowe)
działają na zasadzie reklamowania się/polecania przez pocztę pantoflową i mają ograniczony
zasięg (osiedle, dzielnica, małe miejscowości). Kolejną barierą są nieprecyzyjne kody pod
jakimi można odnaleźć firmy w bazach typu CEIDG. Często pod kodami związanymi z
edukacją kulturalną, szkołami artystycznymi, czy innymi obszarami wpisującymi się w
prowadzone badania, figurowały podmioty zupełnie nie związane z interesującym nas
tematem. Także same nazwy firm nie zawsze wskazują na działalność edukacyjną lub grupę
odbiorców. Są i takie podmioty, których działalność nie jest związana tylko z dziećmi i
młodzieżą, czy edukacją kulturalną. Jednakże w jakiś sposób dotykają one tych zagadnień:
Kawiarnia Tymianek w Poznaniu, Fotostube w Gnieźnie - działalność fotograficzna
(wywoływanie zdjęć obsługa imprez), a jednocześnie warsztaty fotograficzne dla młodzieży;
Studio Gabi - szeroki wybór zajęć tanecznych dla dzieci, zajęcia z rytmiki, ale główny profil
działalności to szkoła tańca i usługi dekoratorskie.
Poszerzenie zakresu badań o analizę zasobów sieci, kompetencji, strategii pozyskiwania
klientów oraz budowania z nimi relacji, umożliwiło zgromadzenie materiału badawczego o
dużych walorach poznawczych. Dzięki wykorzystaniu takich technik badań netnograficznych
jak: obserwacja i analiza stron internetowych i portali społecznościowych, analiza treści,
analiza dyskursu oraz antropologia wizualna, zespół badawczy pozyskał wiedzę dotyczącą
programowania wspomnianych kanałów informujących o badanych podmiotach i ich ofercie
oraz sposobów stosowania narzędzi oferowanych przez Internet i nowe media. Stanowiło to
podstawę do określenia tendencji i typologii prywatnych podmiotów promujących swoje
usługi w sieci oraz środków i metod, za pomocą których badane podmioty komunikują się z
otoczeniem społecznym.
W ramach badań netnograficznych analizie poddane zostały przede wszystkim strony
internetowe i profile na portalach społecznościowych (Facebooku) podmiotów działających
w obszarze edukacji kulturalnej, a także inne możliwości towarzyszące tym dwóm głównym
płaszczyznom internetowej komunikacji z odbiorcą i połączone z nimi, takie jak np. kanały na
You Tube, blogi czy serwis społecznościowy Google+. Już wstępne rozpoznanie zasobów sieci
pozwoliło na konstatację, jak bardzo zróżnicowany jest stosunek badanych podmiotów do
narzędzi sieciowych, stopień ich wykorzystywania oraz poziom świadomości dotyczącej
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znaczenia internetowych kanałów komunikacji. Przy omawianiu tego zagadnienia należy
wziąć pod uwagę specyfikę działalności podmiotów, będących przedmiotem badania. Oferta
edukacji kulturalnej tworzona i proponowana przez prywatne podmioty realizowana jest
w świecie rzeczywistym. W tym kontekście, aktywność podejmowana w Internecie jest
zatem, po pierwsze, odzwierciedleniem tego, co dokonuje się offline (w trakcie zajęć,
warsztatów, spektakli itd.), a po drugie, jest narzędziem, które ma pomóc w osiągnięciu
konkretnego efektu w rzeczywistości – ma skłonić potencjalnych odbiorców do wybrania
właśnie tej oferty.
Znaczna część podmiotów zdaje sobie sprawę z siły oddziaływania, jaką daje Internet,
dlatego też prowadzą własne strony internetowe. Ich stosunek do medium jakim jest
Internet, rozeznanie w możliwościach jakie daje i biegłość, bądź nie, w ich stosowaniu
przekłada się na warstwę wizualną, graficzną stron i ich techniczne zaawansowanie. Niektóre
podmioty przykładają dużą wagę do wyglądu swoich stron internetowych. Zabiegają o to, by
były zaprojektowane w sposób atrakcyjny, niebanalny, wyróżniający się na tle innych. Po
dwuletnich badaniach różnych internetowych platform komunikacji z odbiorcą z całą
pewnością można stwierdzić, że Internet jest medium silnie wykorzystywanym przez
prywatne podmioty przy budowaniu lub umacnianiu marki firmy oraz w celach
promocyjnych. Potencjalny odbiorca przeglądając dostępną ofertę wyrabia swoje zdanie w
oparciu o wygląd i jakość strony internetowej, profesjonalizm w prowadzeniu kont na
portalach takich jak Facebook, Google+, czy choćby wizualnym wrażeniom, które doświadcza
przeglądając strony. Przykładem podmiotu, który postawił na wyrazisty dizajn i nietypowy
sposób poruszania się po stronie, jest Szkoła Rysunku GLINIANA z Kalisza7. Z kolei, Szkoła
Muzyczna T. Burton8, dowodzi swojej znajomości narzędzi sieciowych i kompetencji
związanych z komunikacją w Internecie, poprzez ilość kanałów, z których korzysta. Z ich
strony internetowej użytkownik może przełączyć się na ich profil na Facebooku, Instagramie,
Google+, a także konto na You Tube.
Oprócz tych zaawansowanych stron internetowych, w sieci funkcjonują i takie, których
właściciele, choć dostrzegają potrzebę istnienia w świecie wirtualnym, to ich kompetencje
i umiejętności w tym zakresie nie pozwalają im nadążyć nad rozwijającymi się możliwościami
i zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców, bądź nie potrafią stworzyć takich
internetowych narzędzi, które odpowiadałyby potrzebom odbiorców. Ich strony internetowe
bywają, zarówno pod względem estetycznym, treściowym, jak i technicznym, anachroniczne.
Oddziaływanie takich stron na potencjalnych klientów może dać efekt odwrotny do
zamierzonego, gdyż w skrajnych przypadkach, może sugerować brak profesjonalizmu i niską
jakość oferowanych działań. Jest to tym bardziej istotne, że potencjalni odbiorcy bardzo
często ograniczają poszukiwanie interesujących ich ofert do przeszukiwania zasobów
internetowych.
Część podmiotów decyduje się na proste, czytelne strony internetowe, nie wyróżniające się
niczym szczególnym, które zawierają niezbędne i raczej nieulegające zmianom informacje
o ich działalności – przedstawienie podmiotu, opis oferty, cennik, dane kontaktowe wraz ze
wskazówkami dojazdu, czasami relacje z ważniejszych wydarzeń. Ten typ stron zaspokaja
potrzebę podstawowej wiedzy potencjalnego odbiorcy o danej ofercie. Często, w takich
7
8
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przypadkach, stronie internetowej towarzyszy profil na Facebooku, który stanowi jej
dopełnienie. Na profilach społecznościowych badane podmioty są znacznie bardziej
aktywne. Na bieżąco umieszczają informacje o swojej działalności i relacje ze zrealizowanych
przedsięwzięć. Facebook jest traktowany jako nieco bardziej spontaniczny kanał komunikacji,
umożliwiający bliższy kontakt z odbiorcą i lepsze poznanie osób, które stoją za daną firmą.
Stąd też, oprócz obszernych foto i wideo relacji, znajdujemy na nich np. życzenia
okolicznościowe.
Różnice w sposobie zarządzania profilami na portalach społecznościowych i stronami
internetowymi, dobrze obrazują przykłady podmiotów, które składają się z większej liczby
oddziałów funkcjonujących w różnych miastach Wielkopolski lub całego kraju. Zazwyczaj
każdy oddział ma osobną stronę lub przynajmniej podstronę, ale i tak są one ujednolicone
pod względem wizualnym i treściowym. Nie podkreśla się specyfiki danego oddziału. Może
to być zarówno zaletą (spójny, charakterystyczny wygląd stron staje się elementem
rozpoznawalnym i podkreśla przynależność do większego tworu, mającego ustabilizowaną
pozycję na rynku, co może sugerować wysoką jakość oferty), jak i wadą (niewiele
dowiadujemy się o konkretnym, interesującym nas oddziale). Do podmiotów, które mają
ujednolicone strony internetowe należą m.in. Szkoły Muzyczne YAMAHA 9 oraz jednostki
tworzące Firmę Edukacyjną „Galileusz”10. W obu przypadkach źródłem wiedzy o
funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów, jednostek, o podejmowanych przez nie
inicjatywach i ludziach realizujących ofertę są portale na Facebooku, które prowadzone są w
sposób zindywidualizowany.
Pozostając przy zagadnieniu działań na portalach społecznościowych, należy zaznaczyć, że
część badanych podmiotów zrezygnowała z prowadzenia stron internetowych i ograniczyła
swoją aktywność w sieci do prowadzenia profilu na Facebooku. Spośród nich, znacząca
większość dba o to, by informacje były regularnie uaktualniane, a publikowane posty
pojawiały się często (przynajmniej kilka razy w tygodniu, a czasem nawet kilka razy dziennie).
W ten sposób uwiarygadniają swoją ofertę i budują swój pozytywny obraz u potencjalnego
odbiorcy. Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym, choć pod względem
technicznym, jest znacznie prostsze i mieści się w obszarze możliwości przeciętnego
użytkownika Internetu, to jednak wymaga większego zaangażowania i systematyczności.
Duża aktywność na Facebooku jest sygnałem dla potencjalnego klienta, że dany
przedsiębiorca działa prężnie, a proponowana przez niego oferta jest bogata. Każda dłuższa
przerwa w publikowaniu nowych postów rodzi u odbiorcy wątpliwości co do regularności
prowadzonej przez niego działalności, jakości proponowanej oferty, a w dalszej kolejności
także jego profesjonalizmu. To negatywne wrażenie jest jeszcze większe, gdy dany podmiot
nie ma strony internetowej.
W trakcie desk resarch, mającego na celu stworzenie bazy podmiotów prowadzących
działalność w obszarze edukacji kulturalnej w województwie wielkopolskim, zespół badawczy
natrafił na grupę podmiotów, których jedynym śladem istnienia, dostępnym w Internecie, są
wizytówki w bazach firm lub figurowanie w innych bazach i spisach, takich jak np. CEIDG.
Ograniczenie aktywności w sieci do minimum, może być związane z niedocenieniem, przez te
podmioty, ciągle wzrastającej roli Internetu w relacjach międzyludzkich, w tym także tych
9
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pomiędzy twórcą a potencjalnym odbiorcą oferty edukacji kulturalnej. Gdy jednak zwrócimy
uwagę na fakt, że dotyczy to zazwyczaj osób prowadzących jednoosobową działalność
gospodarczą, to przyczyną rezygnacji z działań w Internecie może być to, że bezpośrednie
kanały docierania do odbiorców, funkcjonujące offline (takie jak np. polecenie ich usług
przez zadowolonych uczniów/klientów), są na tyle skuteczne, że wyczerpują ich potrzeby
i możliwości.
Analizując strony internetowe oraz profile społecznościowe podmiotów działających
w obszarze edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży można zauważyć, że proponowana oferta
stanowi często główną i jedyną działalność firm. Są to podmioty, które swoją stronę
internetową, a także fanpage na Facebooku budują w oparciu o konkretną ofertę
edukacyjną, która jest jedyną proponowaną „usługą”. Można z tego wnioskować, że
prowadzenie działalności gospodarczej w tym obszarze jest głównym dochodem właściciela
lub stanowi dużą jego część. Takie podmioty mają bardzo dobrze rozbudowane strony
internetowe oraz często aktualizują informacje na Facebooku (patrz: Warsztaty Agaty 11).
Kolejnym typem podmiotów, których ofertę zespół badawczy analizował na drodze
netnografii, są podmioty które prowadzą działalność gospodarczą z innego obszaru niż
edukacja kulturalna, a oferowane zajęcia, czy warsztaty są tylko dodatkiem do głównej
oferty. Takimi firmami są m.in. księgarnie, kawiarnie. Te pierwsze głównie zajmują się
detaliczną sprzedażą książek, czasopism itd., a ewentualna oferta edukacyjna skierowana do
dzieci i młodzieży, często także do dorosłych, jest próbą zachęcenia do skorzystania z
podstawowej oferty, czy stworzenia pozytywnego wizerunku i dobrego odbioru wśród
klientów (patrz: Księgarnia „z Bajki”12). Coraz częściej spotykane są kawiarnie oferujące
opiekę dla dzieci, tak by rodzice mogli w spokoju wypić kawę, zająć się swoimi sprawami.
Opieka ta często przyjmuje formę animacji kulturalnej. Kawiarnie zatrudniają osoby z
odpowiednim doświadczeniem i wiedzą (lub właściciele mają potrzebne wykształcenie),
które zajmują się dziećmi. Gastronomiczny charakter prowadzonej działalności sprzyja także
organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń adresowanych do dzieci. Są to m.in. urodziny
pociech czy babyshower dla przyszłych mam (patrz: Kawiarnia Tymianek13).
Osobnym przykładem podmiotów prywatnych oferujących zajęcia edukacyjne są szkoły
i przedszkola. Działają one bardziej jak palcówki publiczne niż firmy prywatne, co ma swoje
odzwierciedlenie w sposobie naboru uczniów, komunikacji z rodzicami i dziećmi, stronie
internetowej. W większości przebadanych przypadków właściciel szkoły czy przedszkola jest
osobą zarządzającą, zajmującą się finansami czy administracją. Do prowadzenia placówki
zatrudniane są osoby z potrzebnym doświadczeniem w wykształceniem. Takie firmy
prywatne mają mocno rozbudowany system administracyjny, posiadają liczną kadrę oraz
personel zajmujący się obiektem (patrz: Szkoła T. Burton 14, przedszkole Mali Odkrywcy
Milenium15).
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Duży odsetek podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji kulturalnej stanowią
żłobki, przedszkola i kluby malucha. Dalsza analiza treści umieszczanych na ich stronach
internetowych, przeprowadzona w drugim roku trwania projektu, pozwoliła na wysnucie
kolejnych wniosków. Specyfika tego rodzaju działalności wiąże się z koniecznością pozyskania
dużego zaufania rodziców. W celu zbudowania wizerunku miejsca przyjaznego, a przede
wszystkim bezpiecznego dla dzieci, tego typu placówki często podkreślają, że spełniają takie
same normy jak podmioty publiczne. Placówki publiczne, z racji tego, że stoją za nimi
samorządy, mogą uchodzić za bardziej wiarygodne. Dlatego też prywatni przedsiębiorcy,
działający w tym obszarze, powołują się na ich autorytet, starając się jednocześnie pokazać,
że w niczym im nie ustępują. Z drugiej strony, nie mniej popularne są sformułowania takie
jak: domowa atmosfera, indywidualne podejście, małe grupy, za pomocą których prywatne
podmioty demonstrują swoją przewagę nad publicznymi placówkami. Warto zauważyć, że w
przypadku obu tendencji podmioty publiczne stanowią punkt odniesienia dla
przedsiębiorców w tworzeniu ich własnych internetowych narracji.
Podmioty o tym profilu działalności zdają sobie sprawę z silnej potrzeby rodziców, żeby jak
najdokładniej wiedzieć, co czeka ich dziecko w trakcie pobytu w żłobku czy przedszkolu. Z
tego powodu na większości stron internetowych znajdziemy szczegółowy plan dnia,
dokładny opis aktywności i stosowanych metod, jadłospis czy wykaz zajęć dodatkowych.
Niektórzy, aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom rodziców, decydują się na mniej
konwencjonalne rozwiązania, z wykorzystaniem narzędzi, jakie daje Internet. Takim
przykładem jest system internetowej komunikacji z rodzicami – „inforodzic” – który ma
usprawniać przepływ informacji pomiędzy placówką a rodzicami (patrz: Przedszkole
Niepubliczne „Miś Uszatek”16). Innym pomysłem jest osobna zakładka na stronie, w której
polecane są edukacyjne zabawki i książki dla dzieci (patrz: Przedszkole Niepubliczne „Leśne
Skrzaty”17). Ciekawą możliwością jest również wirtualny spacer, który za pośrednictwem
strony internetowej, rodzice mogą odbyć po budynku przedszkola i jego najbliższym
otoczeniu (patrz: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”18).
Przez wzgląd na rodzaj prowadzonych badań zespól badawczy nie jest w stanie określić, czy
osoby prywatne prowadzące działalność gospodarczą związaną z edukacją kulturalną zajmują
się tylko nią i jest to ich jedynie źródło dochodu. Można przyjąć, że dla części podmiotów
prywatnych działalność edukacyjna jest jedyną wykonywaną pracą, ale są także takie
podmioty, dla których jest ona zajęciem dodatkowym.
Analizując strony internetowe prywatnych podmiotów (oraz fanpage’e na Facebooku) można
zaobserwować dwa typy firm. W zależności od tego, czy dany podmiot jest firmą
jednoosobową, bądź też założyciel, pomysłodawca jest głównym pracownikiem, motorem
napędowym firmy, czy wieloosobową, gdzie właściciel nie jest wyszczególniany, budowana
jest marka a także strony internetowe firm.
Przy jednoosobowych firmach można zauważyć rozbudowaną część „o mnie”. Te podmioty
najczęściej budują swoją markę na osobowości, kompetencjach, doświadczeniach konkretnej
osoby (właściciela/twórcy firmy). W takich przypadkach autor strony chwali się swoim
16
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doświadczeniem, umiejętnościami oraz wykształceniem (patrz: Warsztaty Agaty 19, Agart
Agnieszka Grzegorzewska20 ). Zachęca do wzięcia udziału w autorskich (najczęściej)
zajęciach, warsztatach. W tym przypadku wiemy dokładnie kto tworzy i realizuje ofertę (imię
i nazwisko), dostajemy informacje o jego wykształceniu, umiejętnościach, motywacjach itd.,
w ten sposób firma buduje autorytet i zaufanie. Marka firmy wiąże się nierozerwalnie z
właścicielem, tworzona jest przez niego. Taki podmiot osobiście gwarantuje pewien standard
oraz profesjonalizm świadczonych usług.
Firmy wieloosobowe skupiają się raczej na prezentowaniu oferty, mniejszą wagę
przykładając do przedstawienia osób prowadzących zajęcia. Takie firmy często budują swoją
markę w sposób bezosobowy, niespersonifikowany. Marka opiera się na profesjonalizmie,
rzetelności firmy, doświadczaniu w prowadzeniu zajęć (często wynikającym z „wieku” firmy),
a nie na konkretnej osobie. W tym przypadku informacje o motywacjach, celach,
kompetencjach są ogólnikowe (jesteśmy wykwalifikowanym zespołem ludzi z pasją… itp.),
a teksty są formułowane w 1 os. l.mn. W skrajnych przypadkach nie poznajemy nawet
nazwisk osób, które współtworzą daną firmę. Najczęściej w taki sposób działają duże firmy
(także szkoły i przedszkola), w skład których wchodzi wielu pracowników (patrz: Centrum
Rozwoju Edukacyjny Młyn21).
Tym, co zazwyczaj wymienia się jako jedną z głównych wartości sieci, jest to, że umożliwia
kompletny, pełniejszy, oparty na dialogiczności przekaz dwustronny. Przeprowadzona analiza
zasobów internetowych pokazuje, że badane przez nas podmioty zabiegają o kontakt
z klientem (obecnym i potencjalnym). Starają się dotrzeć do niego różnymi kanałami. Dlatego
też w większości przypadków nie ograniczają się do stron internetowych, w których przekaz
jest zdecydowanie jednostronny i przebiega od nadawcy (firmy, prywatnego podmiotu) do
odbiorcy. Rzadkością jest korzystanie z możliwości dodawania komentarzy pod publikacjami
na stronach internetowych. Chociaż zdarzają się osobne zakładki na stronach, w których
zamieszczane są recenzje i opinie na temat działalności i oferty podmiotów, to są one
świadomie stosowanym narzędziem budowania wizerunku firmy, a nie obiektywną
informacją zwrotną. Aby wyjść naprzeciw potrzebom odbiorców, przybliżyć im swoje firmy
i podejmowane działania, przedsiębiorcy decydują się na wykorzystanie również innych
dostępnych kanałów i narzędzi, takich jak wspomniane już portale społecznościowe, You
Tube, blogi czy możliwość zamówienia newsletteru. Jest to też odpowiedź na oczekiwania
odbiorców. Przedstawiciele sektora prywatnego edukacji kulturalnej, którzy wzięli udział
w jednym ze zogniskowanych wywiadów grupowych, podkreślali jak duża, wśród rodziców,
jest potrzeba wiedzy o przebiegu zajęć, w których uczestniczą ich dzieci i ich efektów.
Zaspokojeniu tej ciekawości służy publikowanie rozbudowanych relacji fotograficznych oraz
filmików. W kontekście dwustronnej komunikacji, szczególne znaczenie mają materiały
zamieszczane na portalach społecznościowych (głównie na Facebooku), gdyż to narzędzie
daje możliwość bezpośredniego reagowania i komentowania. Udostępniane materiały
wizualne są źródłem cennej wiedzy nie tylko o tym, jaka oferta jest realizowana i w jaki
sposób, ale też jakie zachodzą relacje pomiędzy prowadzącymi i uczestnikami.

19

http://warsztatyagaty.pl/
http://agart.edu.pl/
21
http://www.edukacyjnymlyn.pl/
20

75

Interesującym zagadnieniem w kontekście komunikacji pomiędzy prywatnymi podmiotami
a odbiorcami jest to, kogo przedsiębiorcy uznają za adresata swoich komunikatów. Pomimo
tego, że badane podmioty kierują swoją ofertę do dzieci i młodzieży, to netnografia ujawniła,
że są to grupy pomijane w procesie komunikacji odbywającej się w Internecie.
Z przeprowadzonych wywiadów grupowych wynika, że twórcy ofert edukacyjnych mają
świadomość tego, że muszą do siebie przekonać zarówno tych, dla których ich działania są
przeznaczone (dzieci i młodzież), jak i dorosłych, którzy wybierają zajęcia dla swoich dzieci
lub uczniów i je opłacają, natomiast jeśli chodzi o ich aktywność w sieci, to jest ona
nakierowana tylko na tę drugą grupę. Zamieszczane informacje mają zaspokajać ciekawość i
rozwiewać wątpliwości przede wszystkim rodziców, nauczycieli i innych osób, które decydują
o tym, w czym dziecko bierze udział. Strony internetowe i profile na portalach
społecznościowych zazwyczaj są przygotowywane z myślą o dorosłych, a nie dzieciach.
Czasami umieszczane na nich grafiki i ilustracje mają trafiać również w upodobania
najmłodszych, ale takie próby nawiązania kontaktu z dziećmi i młodzieżą uznać należy za
niewystarczające. Przedsiębiorcy lekceważą fakt, że dzieci i młodzież spędzają coraz więcej
czasu w Internecie i strony internetowe powinny przykuwać również ich uwagę. W ich
internetowych działaniach brakuje elementów, które mogłyby zafrapować dzieci w świecie
wirtualnym i zachęcić je do uczestnictwa w oferowanych aktywnościach już w sferze offline.
Informacje pojawiające się na stronach internetowych różnią się w zależności od profilu
działania danej firmy. Szkoły tańca na swoich stronach zamieszczają głównie informacje
o instruktorach, terminy zajęć oraz osiągnięcia swoich podopiecznych na różnego rodzaju
zawodach i konkursach tanecznych. Kawiarnie prowadzące dodatkową działalność
edukacyjną koncentrują się na informowaniu o bieżącej ofercie gastronomicznej,
podkreślając jednak atuty miejsca w którym się znajdują i sprzyjające warunki dla
konkretnych grup odbiorców np. rodziców z dziećmi. Informacje na temat dodatkowych
zajęć czy warsztatów są również ważne dla autorów stron i najczęściej pojawiają się tuż obok
możliwości zorganizowania w lokalu różnego rodzaju przyjęć okolicznościowych np. urodzin.
Przedsiębiorstwa skupiające się na warsztatach czy szkoleniach na swoich stronach
internetowych dbają o to, aby łatwo widoczny był kontakt (nr telefonu, mail). Ponadto
istotne jest aby w prosty sposób odnaleźć szczegółowe informacje na temat ich oferty, zatem
już na pierwszej stronie można zobaczyć jakie zajęcia oferują, jakie programy prowadzą i do
kogo kierują ofertę.
Komunikacja z odbiorcą, klientem to także podstawowe informacje, jakie podmioty
prywatne umieszczają na swoich stronach czy profilach społecznościowych. Informacje o
zapisach na konkretne warsztaty, zajęcia, czy spektakle pojawiają się bardzo często i w wielu
przypadkach istnieje możliwość zapisów online. Firmy umieszczają na stronach formularze
zgłoszeniowe, których wypełnienie jest proste i pozwala zaoszczędzić czas. Na stronach
internetowych umieszczane są informacje takie jak adres, opis dojazdu (często wspomagany
mapką), koszty uczestnictwa w zajęciach, czy numer konta. Wszelkie notatki o zmianie
godzin zajęć, przesunięciach czy odwołanych zajęciach częściej pojawiają się na Facebooku
niż na stronach internetowych. Pozwala to wysunąć wniosek, że strony internetowe służą
głownie do zapoznania się ofertą oraz informacjami podstawowymi, które nie zmieniają się
(albo bardzo rzadko), natomiast fanpage na Facebooku jest medium aktywnej komunikacji z
klientem.
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Analiza zasobów sieci i działań podejmowanych w niej przez przedstawicieli sektora
prywatnego edukacji kulturalnej pokazuje, że choć istnieją rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi podmiotami w zakresie ich kompetencji, wiedzy i umiejętności posługiwania
się internetowymi narzędziami komunikacji i rozumienia ich specyfiki, to są oni coraz bardziej
świadomi znaczenia tego medium dla sukcesu prowadzonej przez nich działalności oraz
całego sektora kultury. Zobrazowaniu tendencji, jakie dają się zauważyć w budowaniu marek
poszczególnych podmiotów i nawiązywaniu kontaktu z odbiorcami w sieci, niech posłużą
wybrane przykłady dobrych praktyk, wyłonionych w trakcie pierwszego etapu netnografii.

Działania podejmowane w sieci – wybrane przykłady

Agart Agnieszka Grzegorzewska Gostyń22
Strona internetowa zbudowana jest wokół właścicielki i pomysłodawczyni firmy. W zakładce
o mnie można przeczytać informacje o wykształceniu i zdobytym doświadczeniu szefowej.
Potencjalny klient dowiaduje się o motywacjach i przyczynach pracy z dziećmi. Strona
internetowa jest atrakcyjna wizualnie i intuicyjna w obsłudze. Pomimo małej ilości tekstu na
stronie jest ona ciekawa i zachęcająca do dowiedzenia się więcej o ofercie. Tematyka
proponowanych zajęć jest ciekawa i nieszablonowa. Właścicielka proponuje zajęcia z
terapii, integrację sensoryczną, SI, HANDLE, SHANTALA, jogę dla dzieci, arteterapię, która
jest szeroko rozumianą terapią przez sztukę, w której można wyróżnić psychoterapię sztuką i
terapię sztuką w ujęciu pedagogicznym, warsztaty tematyczne. Zakładka „Galeria” zawiera
wiele zdjęć pokazujących tematykę zajęć. W trakcie badań netnograficznych prowadzonych
w 2017 roku zespół badawczy zauważył, że strona przestała istnieć.
Rok 2016:
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Warsztaty Agaty Poznań23
Warsztaty Agaty jest to firma działająca na terenie Poznania. Strona internetowa zawiera
wszystkie niezbędne informacje dotyczące proponowanej oferty, począwszy od opisu zajęć,
przez dokładny grafik zajęć, szczegółowy cennik, po wskazówki dotyczące lokalizacji/dojazdu.
Firma zbudowała swoją markę na osobowości, kompetencjach i doświadczeniach konkretnej
osoby- właścicielka firmy, p. Agaty Nowaczyk-Łokaj. Grafika zachęca do zwiedzania strony.
W zakładce „Wydarzenia: pojawiają się wszystkie przyszłe zajęcia, spotkania, warsztaty
organizowane przez firmę. Można zapisać się mailowo, telefonicznie lub przez formularz
zgłoszeniowy. Strona prowadzona jest na wysokim poziomie. Aktualności dodawane są
systematycznie zarówna na stronie internetowej, jak i na Facebooku. Zajęcia rozpisane są
w grafiku, co pokazuje cykliczność i stałość oferty. Na tronie dostępny jest także cennik
poszczególnych zajęć, co pozwala klientom zdecydować, czy zapisać swoje dziecko czy nie,
bez dodatkowych spotkań czy telefonów. Strona internetowa pełni rolę przewodnika i
informatora po ofercie. W sposób czytelny i jasny wyróżnione są zajęcia dla dzieci, dla
dorosłych, a także spotkania rodzinne. Osobne zakładki zawierają opisy metod pracy oraz
zasad, jakimi kierują się prowadzący. Niezmiennym elementem (w porównaniu do roku
poprzedniego) jest grafik oraz cennik zajęć, a także internetowa możliwość zapisu na zajęcia.
Strona internetowa Warsztaty Agaty zachęca do poszukiwania odpowiednich zajęć dla
swoich dzieci. Cztery główne bloki tematyczne: Rozwojowe Grupy Zabawowe, Zabawy in
English, Dom Bajek oraz Poduszeczki obszernie opisują rodzaj warsztatów, przebieg zajęć, a
także doświadczenie prowadzących. Ciekawym elementem jest prowadzenie narracji w I os.
l. poj.: Zakładam, że w proponowanych zabawach Dzieci biorą udział razem z opiekunami lub
przy ich wsparciu; Podczas zajęć wykorzystuję przedmioty z naturalnego środowiska dziecka:
książeczki, pluszaki, piłki, karty obrazkowe, zabawki i inne akcesoria, które również dzieci
mają w domu oraz w I os. l. mn.: Znamy różnych specjalistów oraz cudne Mamy, które
chętnie podzielą się z Wami swoimi pasjami i opowiedzą o możliwości ich realizacji przy
dziecku. Jest to aktywny sposób komunikacji z rodzicami, którzy mają możliwość
komentowania lub udostępniania zamieszczanych postów. Warsztaty Agaty posiadają także
23
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funkcje Google Plus, gdzie zamieszczane są galerie ze zdjęciami z przeprowadzonych spotkań
oraz prace dzieci.
Firma Warsztaty Agaty posiada także fanpage na Facebooku, gdzie systematycznie pojawiają
się wpisy o przyszłych i bieżących zajęciach. Tutaj aktualności dodawane są często. W
postach można przeczytać relacje z wydarzeń, informacje o wszelkich zmianach w rozkładzie
zajęć, zmianach prowadzących, czy zaproszenia na przyszłe spotkania, nowości. Posty w
większości przypadków dodawane są codziennie, czasami co dwa dni.
Podsumowując, strona internetowa w przypadku tego podmiotu jest swoistą wizytówką
firmy. Zachęca do pogłębienia kontaktu, zobaczenia na własne oczy tego, co oferuje. Tutaj
zaglądają potencjalni odbiorcy oferty. Mimo to, nie jest stała - w porównaniu do roku 2016
zmienił się częściowo jej wygląd, a także dodane zostały nowe zakładki. Aktualizacji uległy
także biogramy właścicielki firmy oraz pracowników (co ilustrują poniższe zdjęcia). Podczas
dwuletnich badań zespół badawczy zauważył, że to Facebook jest podstawowym medium
komunikacji z odbiorami. Skierowany jest głównie do osób które już korzystają z zajęć.
Informacje zawarte w postach dotyczą bieżących spraw i często mają „roboczy” charakter.
Rok 2016:
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Rok 2017:
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Kawiarnia Tymianek Poznań24
Strona internetowa kawiarni prezentuje zarówno działalność gastronomiczną, jak
i edukacyjną. Można znaleźć zakładkę o nas, wypieki czy lokalny rolnik, ale także warsztaty,
babyshower, urodziny. Strona internetowa odzwierciedla dwa obszary działalności firmy.
W tym przypadku firma buduje swoją markę w sposób bezosobowy, niespersonifikowany.
Pierwsze miejsce zajmuje prezentowana oferta, a nie osoby ją tworzące. Tekst na stornie
formułowany jest w 1 os. l.mn., informacje o motywacjach, celach, kompetencjach są
ogólnikowe: Tymianek to kawiarnia rodzinna, która powstała z pasji i miłości do dzieci;
Tymianek powstał po to, by umilić i uprościć życie rodzicom i ich dzieciom.
Strona zawiera opis oferty oraz kalendarz zajęć, rozpisanych na cały tydzień. Graficznie
strona kawiarni jest przyjazna dla oka, zachęca do skorzystania z oferty. W galerii znajdują się
zdjęcia wnętrza oraz opis rozkładu pomieszczeń.
Pod koniec roku 2017 Kawiarnia Tymianek zmieniła właściciela, a także zakończyła
prowadzenie strony internetowej. Informacje o tym umieszczone zostały na profilu
facebookowym.
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Rok 2016:
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Rok 2017:
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Centrum Rozwoju Edukacyjny Młyn Gostyń25

Centrum Rozwoju Edukacyjny Młyn ma atrakcyjną wizualnie stronę internetową. Opisowi
oferty towarzyszą sympatyczne grafiki/ilustracje. Ze strony internetowej niewiele
dowiadujemy się o zespole, który stoi za ofertą i działalnością. Jest to przykład firmy
wieloosobowej, nie zbudowanej na autorytecie jednej osoby. Proponowana oferta jest na
pierwszym miejscu. Wachlarz zajęć jest bardzo szeroki i opisany w sposób czytelny.
Edukacyjny Młyn proponuje różne zajęcia, począwszy od nauki jeżyków obcych, przez
spotkania i warsztaty tematyczne (m.in. teatralne) po twórcze budowanie z klocków Lego.
Edukacyjny Młyn posiada także fanpage na Facebooku, gdzie umieszczane są aktualności
dotyczące zajęć, zdjęcia z przeprowadzonych warsztatów i spotkań, które są komentowane
przez rodziców oraz wszelkie informacje o konkursach, czy otrzymanych nagrodach.
Porównując stronę internetową oraz profil na Facebooku w 2017 roku można stwierdzić, że
aktywność i częstotliwość komunikatów wyraźnie spadła. Od około połowy roku strona
przestała funkcjonować, a informacje dodawane na Facebooku są rzadsze i mniej
systematyczne. Ostatni post pochodzi z kwietnia 2017 roku.
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Rok 2016:
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Rok 2017:
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Agencja Artystyczna „Kulturka” Poznań26

Strona internetowa „Kulturki” wyróżnia się atrakcyjną, charakterystyczną grafiką, która
poprzez wykorzystanie jej również na profilu Facebookowym, staje się ich znakiem
rozpoznawczym. Te same ilustracje, co na stronie internetowej, pojawiają się w też ofercie,
którą można pobrać w formie pdf, co jest ułatwieniem dla klientów, bo daje możliwość
zapisania na komputerze lub wydrukowania. Pliki z ofertą zawierają dokładny opis każdego
przedstawienia z przygotowanego cyklu wraz z ceną i linki do nich można znaleźć w kilku
miejscach (i na pierwszej stronie w aktualnościach, i w zakładkach konkretnych działów
oferty). „Galeria” zawiera zarówno zdjęcia, jak i krótkie filmiki ze zrealizowanych
przedstawień. Co ciekawe, w „Galerii” przy niektórych filmikach, zamieszczone są
kolorowanki, które można pobrać i wydrukować. Jest to ciekawa próba zwrócenia się
bezpośrednio do dzieci i zainteresowania ich swoją ofertą, co jest rzadko spotykane. Twórcy
„Kulturki” nie ujawniają się na stronie internetowej, piszą o sobie jedynie jako „my”, a i to
w sposób lakoniczny. Nieco więcej o tym, kto stanowi zespół „Kulturki” odbiorca może się
dowiedzieć z ich profilu na Facebooku. Na nim pojawiają się również aktualności, informacje
o bieżących działaniach, podejmowanych inicjatywach, gdyż na stornie internetowej
pominięto taką zakładkę. Całościowy przekaz wywołuje pozytywne wrażenie, buduje aurę
profesjonalizmu i wysokiej jakości oferty.
Z perspektywy dwuletniej obserwacji można stwierdzić, że twórcy „Kulturki” konsekwentnie
realizują swoją strategię działań w Internecie. Pozostają wierni specyficznej, wyróżniającej
ich estetyce strony internetowej, uaktualniając ją jednak co pewien czas za pomocą grafik
nawiązujących do przedstawień znajdujących się w bieżącym repertuarze. Strona
internetowa spełnia swoje podstawowe zadanie, jakim jest informowanie o aktualnej
ofercie w sposób rzeczowy i przystępny, a przy okazji miły dla oka. W zakładce „Kontakt”
znajduje się formularz, za pomocą którego można zamówić pojedynczy spektakl, bądź cały
cykl. Może to być ułatwienie dla potencjalnych odbiorców. Skróceniu dystansu pomiędzy
„Kulturką” a adresatami jej oferty służą zdjęcia z przygotowań i prób publikowane na
Facebooku, które odsłaniają kulisy powstawania spektakli. Wśród postów można odnaleźć
również te udostępniane z profili placówek, które opisują wizytę animatorów. Z jednej strony
jest to sposób na pielęgnowanie relacji nawiązanych z danym odbiorcą i zaprezentowanie ich
w przestrzeni internetowej, a z drugiej uwiarygodnienie swojej oferty i przedstawienie
rekomendacji, jaką bez wątpienia jest zadowolony klient. Odbiorcy jednak rzadko decydują
się na czynny udział w tej komunikacji poprzez zamieszczenie komentarza, wystawienie
oceny czy choćby polubienie posta. Biorąc pod uwagę, że autorami komentarzy na profilach
społecznościowych podmiotów są przeważnie rodzice dzieci korzystających z oferty, to
w przypadku „Kulturki” mały odzew może wynikać z braku ich bezpośredniego kontaktu
z rodzicami (swoje spektakle realizują bowiem w szkołach, przedszkolach, ośrodkach
kultury).

26
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Rok 2016:
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Rok 2017:
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Akademia Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia Poznań27
Malowana Kuźnia ma bardzo rozbudowaną ofertę, obejmującą zarówno zajęcia i warsztaty
z dziedziny sztuk plastycznych (rysunek, malarstwo, rękodzieło), jak również plenery
artystyczne czy organizację imprez okolicznościowych. Na stronie internetowej zamieszczone
są szczegółowe opisy zajęć, proponowanej oferty wraz z m.in. dokładnym cennikiem,
informacją co się składa na poszczególne ceny, lokalizacją i wskazówkami dojazdu,
sposobami zapisu na zajęcia (w tym także możliwością zapisów online). Ponadto, wszystkie
potrzebne informacje są skompilowane w plikach do pobrania i wydrukowania. W zakładce
„Aktualności” osoba zainteresowana może znaleźć dzienny plan zajęć, terminarze
obejmujące tydzień, miesiąc oraz roczną rozpiskę wydarzeń. Akademia zadbała nawet o
zaproszenia gotowe do druku na imprezy okolicznościowe przez nich organizowane. Zasób
informacji dostępnych na stronie, wyczerpuje większość, jeśli nie wszystkie pytania, jakie
mogą się nasunąć potencjalnym klientom. Ich ilość może jednak przytłoczyć. Ciekawym
27

http://malowanakuznia.pl/
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elementem funkcjonującym w ramach strony internetowej jest wirtualna galeria sztuki
prezentująca prace wykonane przez uczniów Malowanej Kuźni. Jest to z pewnością istotny
punkt w budowaniu relacji pomiędzy podmiotem, osobami prowadzącymi zajęcia a
uczestnikami i ich najbliższymi. Malowana Kuźnia jest przykładem wieloosobowej firmy,
której marka kreowana jest w oparciu o kompetencje i umiejętności instruktorów,
pedagogów, tworzących zespół. Dlatego też na stronie znajduje się krótka informacja o
każdym członku kadry. Akademia funkcjonuje również w takich kanałach jak m.in. Facebook,
Instagram, Twitter i Google+, chociaż z bardzo zróżnicowaną częstotliwością. Portal
Malowanej Kuźni na Facebooku pokazuje możliwości wielostronnej komunikacji, jakie daje to
medium. Pod poszczególnymi postami występują wymiany komentarzy i informacji
pomiędzy prowadzącymi zajęcia, uczestnikami i obserwatorami.
W 2017 r. wygląd strony internetowej został nieco odświeżony, ale sposób jej prowadzenia
nie uległ większym zmianom. Odbiorca nadal otrzymuje szczegółowe informacje na temat
wszystkich oferowanych działań, kursów, warsztatów. Swoje ewentualne wątpliwości może
rozwiać, przeglądając odpowiedzi spisane w zakładce „FAQ”. Dodatkowo, ma możliwość
poszerzania swojej wiedzy dzięki ciekawostkom na temat rysunku, malarstwa, rękodzieła
zamieszczanym na „Blogu” obok informacji o organizowanych wydarzeniach. Akademia
nadal utrzymuje swoje konta na kilku portalach internetowych, ale niektóre z nich, jak np.
Twitter nie były aktualizowane od dawna (ostatnia aktywność na Twitterze w grudniu 2016
r.) i nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród odbiorców. Być może warto byłoby
zweryfikować ich oddziaływanie i usunąć te, które nie są efektywne. Malowana Kuźnia
podtrzymuje swoją aktywność na Facebooku. Systematycznie zamieszcza posty i reaguje na
pojawiające się komentarze odbiorców. Czasem też decyduje się na inicjatywy aktywizujące
obserwujące ich profil osoby, np. konkurs, w którym zwycięzcę nagrody wylosowywano
spośród tych, którzy zamieścili komentarz pod postem.

Rok 2016:
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Rok 2017:
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Księgarnia „z Bajki” Poznań28
Misją, jaką obrała Księgarnia „z Bajki”, jest popularyzowanie literatury, zwłaszcza
współczesnej literatury dziecięcej. Temu ukierunkowaniu odpowiada również forma strony
internetowej i jej zawartość. Odbiorca może znaleźć na niej zakładkę, w której publikowane
są recenzje i opisy polecanych książek. W „Zapowiedziach” znajduje się terminarz wydarzeń
wraz z opisem i informacjami dotyczącymi ceny i sposobu zapisu. Strona obejmuje też dział
poświęcony warsztatom dla szkół i przedszkoli oraz urodzinkom literackim. W obu
przypadkach ogólnemu opisowi zajęć towarzyszy bardziej szczegółowe przedstawienie
programów, na które można się zdecydować. Na stronie internetowej umieszczane są
również relacje wraz ze zdjęciami ze zrealizowanych przedsięwzięć. Chociaż na stronie
internetowej nie ma możliwości dodawania komentarzy, to na profilu na Facebooku
odbiorcy chętnie dzielą się swoimi opiniami na temat Księgarni oraz wystawiają swoje oceny.
Przeważają pozytywne komentarze dotyczące atmosfery miejsca, jego „magiczności” oraz
wyjątkowej osobowości właścicielki. Ciekawym elementem jest zakładka „Nasi goście”,
która służy jednocześnie do zapraszania na konkretne spotkania ze znanymi osobistościami,
jak i do relacjonowania już minionych wydarzeń. Specyfika tej firmy jest jej wielkim atutem.
Poza działalnością popularyzatorską oraz sprzedawaniem książek obszar związany z edukacją
kulturalną dzieci i młodzieży jest silnie zaakcentowany. Widać to m. in. po postach
umieszczanych na Facebook. Część z nich dotyczy nowości wydawniczych, relacji ze świata
literatury, ale sporo miejsca poświęcane jest także działalności edukacyjnej. W postach
pojawiają się zaproszenia na różne wydarzenia (poranki literackie, spotkania z autorami,
warsztaty literackie) oraz relacje ze zrealizowanych akcji.

28

http://www.ksiegarniazbajki.pl/
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Rok 2016:
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Rok 2017:

Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala w Koninie 29
Główną atrakcją Mikroskali jest kilkadziesiąt makiet i dioram przedstawiających budowle,
wydarzenia z historii Polski i świata, a także sceny z filmów. Na terenie Centrum mieszczą się
również: Kino 6D, Kapsuła 6D, Kinder fun (małpi gaj) oraz sklep z zabawkami. Tym, co jest
szczególnie podkreślane w prezentacji obiektu na stronie internetowej, to wielość
dostępnych atrakcji, a także kompleksowość oferty, która obejmować może nie tylko
zwiedzanie parku makiet, ale też warsztaty czy zabawy tematyczne. Odbiorca znajdzie na
stronie internetowej również informacje o innych atrakcjach turystycznych znajdujących się
w pobliżu Mikroskali, a także o polecanych pensjonatach i punkcie gastronomicznym, dzięki
czemu otrzymuje właściwie gotowy plan wycieczki. Istotnym elementem strony jest
„Galeria”, która zawiera zdjęcia prezentujące poszczególne elementy dioram, a także filmy
29

http://www.mikroskala.eu
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promujące Centrum, pokazujące makiety i dokumentujące wizyty niektórych gości. Strona
internetowa zawiera również praktyczne informacje związane z dojazdem czy samym
pobytem w Mikroskali. Istnieje możliwość pobrania ze strony audioprzewodnika.
Teksty i materiały audiowizualne znajdujące się na stronie mają za zadanie kreować
wizerunek Centrum jako wyjątkowej atrakcji turystycznej w skali Europy. Temu celowi służą
też umieszczone w kilku miejscach wzmianki o wysokich miejscach w rankingach portali
turystycznych czy też rekomendacje sygnowane znanymi w branży nazwiskami. Informacje
o pozytywnych recenzjach, wzmiankach w pismach czy na portalach turystycznych są
rozpropagowywane również na Facebooku. Odbiorcy są zachęcani do wystawiania opinii nie
tylko na portalach społecznościowych firmy, ale również w serwisach turystycznych np. Trip
Advisor. Posty na Facebook publikowane są bardzo często, a ich treść koresponduje
z obchodzonymi rocznicami wydarzeń lub bieżącymi wiadomościami. Odbiorcy chętnie
reagują na publikowane treści, umieszczając pod nimi swoje komentarze, które rzadko
pozostają bez odpowiedzi.
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Case: Zajęcia Fundacji Jak Malowana
Obserwowane w ramach badań terenowych zajęcia były realizowane przez Fundację Jak
Malowana, prowadzącą działalność gospodarczą i zrzeszająca grupę osób zawodowo
zajmujących się kulturą, sztuką i edukacją. Jej głównym celem jest podnoszenie jakości życia
poprzez promocję i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki. Fundacja jest założona i
prowadzona przez osoby z profesjonalnym przygotowaniem zawodowym, artystycznym i
pedagogicznym. Fundacja Jak Malowana prowadzi działalność z obszaru edukacji kulturalnej,
szczególnie dla małych i najmłodszych dzieci, a także we współpracy z Fundacją Fiona –
zajęcia terapii zajęciowej (zajęcia artystyczne dla dzieci starszych. Zajęcia realizuje na terenie
miasta Poznania a także we Wrocławiu.
Fundacja nie posiada własnego lokalu na działalność kulturalną. W wynajmowanym lokalu
przy ul. Św. Marcin ma stałą siedzibę i prowadzi tam placówkę pod nazwą Biblioteka Domu
Bajek. Swoje zajęcia prowadzi również w różnych innych miejscach, najczęściej w lokalu
firmy Warsztaty Agaty lub w innych udostępnionych obiektach. Fundacja posiada swoją
własną stronę internetową, ale głównym nośnikiem informacji o jej usługach i kontaktu z
odbiorcami jest własny profil na Facebooku. Aktywnie współpracuje z innymi organizacjami
pozarządowymi i firmami z obszaru edukacji kulturalnej. Klientami usług świadczonych przez
Fundację są rodziny z dziećmi. Ceny usług są dostosowane do portfeli rodzinnych i wynoszą
najczęściej 30 zł od osoby. Niektóre zajęcia warsztatowe realizowane przez Fundację są
bezpłatnych dla uczestników, w związku z finansowaniem w ramach grantów miejskich.

Obserwowane warsztaty były realizowane w zaprzyjaźnionej z Fundacją restauracji Hygge na
poznańskim Łazarzu. Restauracja dysponuje dwoma dość kameralnymi pomieszczeniami i
zapleczem gastronomicznym. Jest ona dobrze położona (skomunikowana z centrum miasta).
Dość łatwo można też w pobliżu restauracji zaparkować samochód. Jasno oświetlona witryna
i główna sala restauracji w prostym lekko świątecznym wystroju przyciągały uwagę już z
zewnątrz. Poprzez kameralność wnętrz osiągnięto dobrą, bezpieczna dla dzieci atmosferę i
przestrzeń. Pomieszczenia były estetyczne, schludne i ciepłe zarazem, umożliwiające
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swobodę działania i bezpieczeństwo dla dzieci i ich rodziców. Lokal wyposażony jest w
szatnię i schludne toalety dla gości. Cała Kawiarnia była zarezerwowana dla uczestników i
główna sala była miejscem dla rodziców na czas gdy dzieci uczestniczyły w zajęciach. Chociaż
lokal jest przeznaczony na co dzień do prowadzenia działalności restauracyjnej to jednak
bardzo dobrze się nadawał do realizacji warsztatów.

Obserwowane zajęcia miały tytuł (taki jak czytana bajka) „Gązka Zuzia i pierwsza gwiazdka” i
były kontynuacja „Gwiazdki z Czupieńkami”. Były realizowane w ramach stałego cyklu
warsztatowego Fundacji Jak Malowana zatytułowanego „Dom Bajek”. Dom Bajek – warsztaty
z książką dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Warsztaty, które były przedmiotem obserwacji
badawczej były zajęciami bezpłatnymi (w ramach działań promocyjnych Fundacji). Zajęcia
Domu Bajek były połączone z zajęciami manualnymi dla uczestniczących dzieci, polegającymi
na formowaniu pierników do wypieku. Osoba prowadząca zajęcia (p. Basia – pedagog)
bardzo sprawnie poprowadziła pierwszą część zajęć. Było to czytanie jednej bajki – ok. 20
minut. Była to forma bardzo ekspresyjnej opowieści treści bajki, a nie odczytywanie przez
prowadzącą jej treści. W trakcie bajkowej opowieści z książką w ręku prowadząca
rozmawiała z dziećmi i pokazywała ilustracje z wnętrza książeczki aby dobrze wprowadzić w
świat baśniowy w niej przedstawiony. Przyczyniała się do tego przede wszystkim forma: p.
Basia snuła opowieść modulując głos, dubbingując wręcz postaci z bajki, a jednocześnie cały
czas prezentowała samą książeczkę zachęcając do jej czytania również w domu. Dzieci
słuchały z dużą uwagą. Niektóre siedziały podczas zajęć same inne wraz z mamami.

100

W drugiej części zajęć prowadząca zaprosiła do stołu na którym dzieci z asystą rodziców
formowały pierniczki, z ciasta przygotowanego wcześniej przez właścicielkę restauracji.
Następnie uformowane pierniki były na miejscu pieczone, a dzieci mogły je na miejscu
również spróbować lub zabrać do domów. Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie, z
zaangażowaniem i ekspresją. Były one wyraźnie przygotowane z dbałością o dostosowanie
ich do wieku i percepcji małych odbiorców. W zajęciach uczestniczyło ok. 11 dzieci w różnym
wieku (od 3 – 6).

Widoczne były bardzo dobre relacje między realizująca zajęcia p. Basią a dziećmi i rodzicami.
Z tymi, z którymi znała się już wcześniej była to wręcz relacja przyjacielska. Widać było
ciekawość i zaangażowanie dzieci i zadowolenie ich rodziców. Na zajęciach panowała
atmosfera radosnej zabawy i zainteresowania przekazywanymi treściami lektury. Po
zajęciach zadowoleni rodzice dopytywali się o kolejne zajęcia. Widać było wyraźnie ich
zadowolenie z usługi.

101

Zajęcia prowadzone przez Fundację Jak Malowane odbywały się w udostępnionym lokalu,
dlatego też nie był on oznaczony elementami wizualnej identyfikacji samej Fundacji. Lokal
restauracji Hygge, w którym odbywały się warsztaty będące przedmiotem obserwacji, z
zewnątrz i wewnątrz.

Witryna lokalu i wejście do restauracji

Wystrój wnętrza pomieszczenia gdzie odbywało się czytanie bajki
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Wystrój wnętrza pomieszczenia gdzie odbywała się druga część zajęć: formowanie pierników do wypieku.

Osoba prowadząca zajęcia prowadziła je w sposób profesjonalny, wyraźnie prezentując
umiejętności bardzo dobrego kontaktu z dziećmi, i umiejętności skupiana uwagi małych
odbiorców, co jest szczególnie trudne w przypadku dzieci małych. Zajęcia prowadzone były z
dużym zaangażowaniem, z bardzo dobrą dykcją. Usługa tak realizowana, w takim miejscu
oraz w takim czasie jest z pewnością atrakcyjna dla rodzin z małymi dziećmi. Z rozmowy z
osobą prowadzącą wynikało, że obserwowane zajęcia były wynikiem przemyślanej strategii:
były bezpłatne – realizowane dla nowych uczestników aby zaprosić ich do regularnego
korzystania z odpłatnej usługi. Były to wiec zajęcia stanowiące formę marketingu głównej
formy usług realizowanych przez Fundację. Najbardziej podczas zajęć zwracała uwagę bardzo
rodzinna atmosfera.
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Case: Księgarnia z Bajki
Wśród podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działalność w sferze edukacji
kulturalnej znalazły się Księgarnie z Bajki i ich właścicielka Krystyna Adamczak – z
wykształcenia polonistka. Pani Krystyna posiada głęboką znajomość historycznej i
współczesnej literatury oraz rynku wydawniczego. Ze szczególną troską popularyzuje
literaturę dla dzieci i młodzieży. To w jej księgarniach odbyły się między innymi znane akcje
promocyjne poświęcone serii przygód Harry Pottera. Jest znakomitym doradcą czytelników
w każdym wieku. Każdego, nawet najmłodszego traktuje z tą samą powagą, starając się
polecić lektury najbardziej wartościowe i skłaniające do rozwijania potrzeby czytania książek.

Zdjęcie fragmentu wnętrza księgarni ze strony: www.ksiegarniazbajki.pl

Krystyna Adamczak to nieoceniona popularyzatorka książek i czytelnictwa, właścicielka
dwóch księgarń, działających pod nazwą „z Bajki”. Pierwsza z nich powstała 26 lat temu na
poznańskim osiedlu Wichrowe Wzgórze. Krystyna Adamczak od lat organizuje „Poranki
literackie” – imprezy dla trzech pokoleń, „Spotkania z bohaterami bajek”, warsztaty dla
nauczycieli i rodziców „Na skrzydłach książek”, spotkania z pisarzami oraz „Literackie
urodzinki dla chłopczyka i dziewczynki”. Każdego tygodnia - z jej inicjatywy - w księgarni,
zaprzyjaźnionych szkołach, przedszkolach i ośrodkach kultury w różnych częściach
Wielkopolski odbywa się kilka, czasem kilkanaście imprez poświęconych książkom.

Wejście do fili księgarni na os. Przyjaźni 125C
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Księgarnie „z Bajki” to także miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty dla
dorosłych. Najbardziej popularne są warsztaty samorozwojowe dla kobiet, realizowane w
ramach Klubu Zwierciadła. Krystyna Adamczak jest koordynatorką rozmaitych działań w
ramach akcji „Cała Polka czyta dzieciom”, cześć projektów związanych z popularyzacją
literatury realizuje w ramach założonej przez siebie Fundacji „Na Skrzydłach Książek”.
Wysiłek związany z popularyzacją literatury Krystyna Adamczak podejmuje od blisko 30 lat.
Za swoją działalność otrzymała między innymi: odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, medal Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek za działalność na rzecz książki,
tytuł Mistrz Promocji Czytania za zajęcie II miejsca w konkursie na „Najbardziej aktywną
księgarnię w 2007 roku”, przyznawany przez Polską Izbę Książki czy nagrodę Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w kategorii „przedsiębiorczość
nastawiona na kulturę”.

Oferta księgarni z 29 grudnia 2016 roku

Osiągnięte laury i popularność stanowią rezultat nieustannej, konsekwentnej pracy nad
marką własną i prowadzonych księgarń. W czasach systematycznego spadku liczby księgarń
nie zrzeszonych w sieciach sprzedażowych, miejsca takie jak „z Bajki” stanowią wciąż
nieocenione punkty na kulturalnej mapie Wielkopolski.
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Case: działania dla dzieci w centrum designu – Concordia Design Centre - Poznań

źródło fotografii: www.concordiadesign.pl

1. Wprowadzenie – cechy charakterystyczne badanego podmiotu. Concordia Design Centre
(dalej opisywana w tekście jako CDC lub Concordia) to miejsce w centrum Poznania,
zlokalizowane w dawnej starej drukarni. Jest podmiotem prywatnym, którego głównym
założeniem jest działanie w zakresie szeroko pojętego designu i kreatywności. Ma charakter
biznesowy, ale działa również w obszarze aktywności społecznych i edukacyjnych. W ramach
działań o charakterze edukacyjnym centrum posiada bardzo interesującą ofertę dla dzieci.

źródło fotografii: www.concordiadesign.pl

Organizacja rozpoczęła swoją działalność w roku 2010, zabytkowy budynek z 1890 roku
zlokalizowany w samym centrum miasta został poddany gruntownej renowacji i
przebudowie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. CDC jest jednym z pierwszych i
najważniejszych polskich ośrodków pracujących w procesie design thinking i adaptującym tę
metodę do różnych typów działań, w tym edukacji najmłodszych. Podmiot ten jest częścią
grupy biznesowej Human Touch, w ramach której oprócz centrum dizajnu działają również
instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe: Uniwersytet SWPS oraz uczelnia artystyczna
School of Form, jak też m.in. liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa Da Vinci. Grupa
kierowana jest zgodnie z ideami istotnymi dla zarządzania humanistycznego stosowanymi
zarówno w zarządzaniu, jak i w edukacji. Ogromną role w tym procesie odgrywają działania
twórcze. Miejsce jest siedzibą inkubatora przedsiębiorców kreatywnych, jak również
adresem dla doskonałej restauracją oraz lokalizacją dla w pełni wyposażonych nowoczesnych
sal szkoleniowo-warsztatowych. W końcu, Concordia jest też przestrzenią przeznaczaną w
weekend dla dzieci. W każdą sobotę i niedzielę, w największej przestrzeni centrum
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zaaranżowanej na scenie i widownię teatralną, organizowane są przedstawienia dla małych
dzieci, firmowane przez zespół niezależnego teatru Blum, który na stałe działa w ramach
programu Concordia Kids. Ten dział aktywności Concordii realizuje również regularne
warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu wielu aspektów projektowania, kreatywności.
Kulminacją tych działań jest Festiwal Kreatywności Dzieci, który każdego roku organizowany
jest przez CDC.
Concordia w ciągu zaledwie kilu lat stworzyła niezwykłe miejsce angażujące osoby z różnych
środowisk, wspierające przedsiębiorców kulturalnych, młodych artystów. Stanowi przestrzeń
o bardzo wysokich standardach estetycznych i funkcjonalnych, ale jednocześnie jest
przestrzenią otwartą na różne kręgi odbiorców, w tym rodziny z dziećmi, uczestników wielu
warsztatów otwartych dla osób dorosłych i dzieci poświęconych modzie i majsterkowaniu,
tapicerowaniu i kreowaniu zapachów.

źródło fotografii: www.concordiadesign.pl

2. Studium przypadku. Działania o charakterze edukacji kulturalnej w centrum designu. Dla
przyjrzenia się koncepcji pracy tego podmiotu – przedsiębiorstwu zaangażowanemu w
działania kreatywne i kulturalne, zrealizowano w 2016 roku dwa badania jakościowe wywiady pogłębione z trzema osobami działającymi w Concordii. Do badania w ramach
projektu zaproszono menedżerkę Concordii odpowiedzialną za promocję i komunikację,
dalej pracownicę firmy odpowiedzialną za działania edukacyjne (Concordia Kids) oraz,
artystkę liderkę i właścicielkę niezależnego teatru Blum, zaangażowanego do prowadzenia
zajęć teatralnych realizowanych w ramach działalności Concordii dla najmłodszych dzieci.
3. Strategiczne podejście do edukacji kulturalnej w otoczeniu biznesowym. Concordia nie
jest podmiotem dającym się prosto porównać do innych małych firm zaangażowanych w
edukację kulturalną, jest przypadkiem wyjątkowym. Nie jest małą pracownią artystyczną, czy
jednoosobową firmą, w której muzyk uczy gry na instrumencie muzycznym. Ze względu na
działanie w otoczeniu konkurencyjnym od lat funkcjonującym w obszarze edukacji
kulturalnej, Concordia bardzo szybko podjęła decyzję, na co stawia w działalności
edukacyjnej w pierwszej kolejności. Zespół pracowników organizacji od początku miał
świadomość istnienia w Poznaniu wielu małych świetlic, instytucji publicznych, centrów i
domów kultury, miejsc, zarówno prywatnych, niezależnych jak i dotowanych pracujących z
publicznością dziecięcą i rodzicami małych dzieci. Concordia przyjęła strategię, przy
świadomości, że trudno jej będzie konkurować z miejscami dotowanymi, takimi jak Centrum
Kultury Zamek, lub domy kultury, bez posiadania wsparcia z zewnątrz, występując z pozycji
samodzielnie utrzymującego się podmiotu przedsiębiorczego. Za wyróżnik miejsca, który
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sprawi, że ludzie będą chcieli przychodzić do Concordii uznano, że potrzebne jest jasne
sprofilowanie na coś konkretnego. Od początku postawiono na rozwój kreatywności dzieci.
W ustalaniu programu zaangażowana była Sylwia Hull-Wosiek, która brała odpowiedzialność
za rozwój programu. Pasjonatka kreatywności i projektowania zapoznawała zespół Concordii
z teoriami edukacyjnymi Kena Robinsona, których założeniem było „puszczenie dzieci trochę
na żywioł”, pozwolenie by odkrywały własne predyspozycje i własny potencjał twórczy.
Jedna z respondentem ujęła to podejście, jako sytuację, w której: chodziło o to, żeby nie
hamować dzieci tylko dawać im taką przestrzeń, aby mogły się rozwijać.
4. Strategiczna uporczywość i skupienie na „specjalności zakładu”. Z czasem Concordia
poszła jeszcze dalej i rozszerzyła paletę zajęć dla dzieci: kreatywność, jako temat różnych
zajęć to jeszcze nie było to. Kreatywność jest hasłem, które, zgodnie z relacją kadry
zaangażowanej w Concordia Kids, nie było dostatecznie zrozumiałe dla rodziców.
Naturalnym kierunkiem rozwoju było to, w czym Concordia czuje się najlepiej, czyli
projektowanie: projektowanie z dziećmi, projektowanie przez dzieci. Zgodnie z relację
jednej z osób zaangażowanych w działania centrum: w tej chwili praktycznie 80-90%
programu to są zajęcia, które skupiają na projektowaniu. Dzieci przychodzą na warsztaty i
tworzą konkretne rzeczy. Są też zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci, cykl „Mali
odkrywcy”. Są to zajęcia skierowane do najmłodszych dzieci gdzie nie przesadza się z samym
projektowaniem, a jedynie rozpoczyna się procesy, są to bardziej zajęcia nastawione na
rozwój kreatywności i emocjonalności. „Emocjonalność i zmysły” to warsztat specyficzny,
prowadzi go pedagog, jest działaniem nakierowanym na interakcje z rodzicami. Dotyczy
naprawdę małych dzieci od pół roku do 3 lat, są one podzielone na grupy wiekowe i działają
w obecności rodzica. Centrum od kilku lat aktywuje rodziców i dzieci w ramach palety
warsztatów z obszaru twórczości w zakresie stosowanych sztuk wizualnych, projektowania w
AutoDesk 3D, architektury, robotyki, praca projektowa z klockami LEGO. Wszystko odbywa
się z podziałem na grupy wiekowe. W tym obszarze przedsiębiorstwo ma już swoją solidną
markę w Wielkopolsce. Do realizacji zajęć CDC zaprasza również podmioty zewnętrzne,
które mają swoich animatorów, nauka odbywa się w formie kursu, spotkań w ciągu semestru
półrocznego. Interesującą inicjatywą są tzw. „rodzinne niedziele”, podczas których dzieci w
wieku 3-7 lat wraz z rodzicami pracują z animatorem – projektantem w kontekście danego
wydarzenia. Na przykład przed dniem babci i dziadka uczestnicy warsztatów robią dla nich
samodzielnie upominki – w oparciu o typowo kreatywne umiejętności manualne. Innym
razem projektowane są maski karnawałowe, przedmioty przydatne podczas podróżowania
albo pokoje, w których mieszkają dzieci. Projektowanie, jako obszar intencjonalnie
oferowany odbiorcom CDC zawsze jest odpowiednio metodycznie przygotowanym
procesem: dzieci najpierw zastanawiają się, co by chciały zrobić, potem to szkicują a potem
wykonują. Uczymy ich tego procesu.
5. Festiwal dla dzieci, jako styk twórczości z potrzebami biznesu. Specjalnym świętem
działalności edukacyjnych szczególnie ukierunkowanym dla dzieci i z dziećmi jest Festiwal
Designu i Kreatywności dla Dzieci Ene Due De. To główne narzędzie Concordii aktywowane
cyklicznie od 6 lat, jako jedna z pierwszych imprez tego typu w Polsce w całości poświęcona
projektowaniu dziecięcemu, bardzo mocno nastawiona na edukację w sferze designu. To są
wystawy designu dla dzieci, ale też wystawy w całości przygotowywane przez dzieci. To
również wystawy łączone przy współpracy z dziećmi „Papierowe miasto”. Ciekawym
przedsiębiorczym wymiarem tego wydarzenia jest możliwość współpracy na styku firma –
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dzieci: dzieci projektują dla firm, podczas festiwalu jest to taka praktyka jakby dla nas
oczywista, ale w ciągu roku to też się czasami dzieje. To znów charakterystyczna, unikalna
cecha myślenia CDC o aktywności edukacyjnej, która ukierunkowana jest na najwyższą
efektywność współpracy z biznesem, aplikowalności działań edukacyjnych i twórczych na
zastosowanie w praktyce usług i produkcji. W ramach festiwalu jego partnerzy mają
możliwości oddania dzieciom swoich produktów do testowania. W ramach tak
zorganizowanej aktywności festiwalowej dzieci zapraszane są również do tworzenia
prototypów produktów, których jeszcze nie ma albo projektowania opakowań dla
produktów, lub realizacji gier wokół produktów. Istotą tej aktywności animowanej przez
edukatorów designu jest projektowanie dzieci w odpowiedzi na realne potrzeby konkretnych
firm. Inną aktywnością zrealizowaną przez CDC było projektowanie ławek miejskich w Pile:
projekt powstał na zlecenie województwa, potrzebne były ławki w parku i Sylwia razem z
dziećmi z jednej ze szkół opracowała projekt wielofunkcyjnych ławek, które praktycznie tam
w tym parku stoją (…) okazało się, że dzieci nie chcą zwykłych ławek, na których się tylko
siada, tylko żeby te ławki również jakieś zabawowe funkcje pełniły i te ławki są jednocześnie
skrzynią z grami, szachownicą i planszą do czegoś, mają śmieszne kształty, np. gąsienicy.
Kontekst zabawy dla projektowania jest czynnikiem, który wzmacnia twórczą postawę dzieci.
Fenomen Concordii w kontekście edukacji kulturalnej jest szczególnym przejawem
kompleksowej przedsiębiorczości, – co jeden z respondentów nazywa „kombinatem”: w
Concordii jest też restauracja i szukaliśmy takiego działania, które by nam pozwoliło
wykorzystać to, że w niedziele przychodzą tu na obiad ludzie z dziećmi. I teraz jak
zagospodarować ten czas, który jest albo przed obiadem albo po obiedzie, albo z drugiej
strony jak nakłonić ludzi, aby przychodzili do nas częściej na te obiady. A więc pomysł tych
rodzinnych niedziel, czyli animacji dla samych dzieci lub dla dzieci z rodzicami powstał trochę
z tej bliskości restauracji, bo tak jak wszystkie warsztaty odbywają się na ogół w salach, tak
rodzinne niedziele odbywają się w tej przestrzeni na dole w bliskości restauracji. Przynajmniej
raz w miesiąc aktywności edukacyjne dotyczą też zajęć kulinarnych: wykorzystujemy to, że
mamy na miejscu kucharzy i dzieciaki robią ciasteczka, koktajle owocowe, jakieś zdrowe
przekąski. CDC prowadzi też zajęcia związane z książką dla dzieci, dotyczy to przede
wszystkim znów kwestii plastycznych, ilustracji, i tym razem również dzieje się to we
współpracy z renomowanymi wydawcami. Włączania do działań edukacyjnych
prowadzonych przed podmiot prywatny – innych prywatnych podmiotów, firm
zainteresowanych promocją, sprzedażą, czy wzmocnieniem swojego pozytywnego
wizerunku, kontaktem ze swoimi klientami (w tym dziećmi) – wynika także z kwestii
budżetowych. Działania edukacyjne nie mają dla CDC wymiaru szczególnie dochodowego –
stąd potrzeba obudowania działań konkretnymi podmiotami biznesowymi zainteresowanymi
rynkiem produktów dla dzieci i rodziców: tego typu działania pozwalają nam proponować też
ciekawsze rzeczy dzieciom za darmo albo za bardzo małe pieniądze, po to, aby być
konkurencyjnym na rynku, który jest dosyć ciasny. W wypadku Concordii podmioty te muszą
spełnić szereg kryteriów gwarantujących najwyższą jakość oferty partnerskiej, dbałość o
klienta i transparentność działań. Przede wszystkim podmiot taki musi cenić wysokie normy
jakości projektów.
6. Rentowność edukacji kulturalnej? CDC zakłada, że to działanie będzie dochodowe,
wszelako ma świadomość, że to długi proces inwestycyjny: my nie mamy złudzeń, że
będziemy na tym zarabiać nie wiadomo ile. Oczywiście, że mamy taki cel, żeby na tym w
ogóle coś zarabiać, natomiast nie traktujemy tego, jako priorytet, ponieważ to, że my w
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ogóle mamy ten dział dziecięcy wynika z naszej misji, a naszą misją jest edukacja w sferze
designu, w sferze projektowania. Respondenci potwierdzają, że istotą skutecznego
oddziaływania na rozwój dzieci i ich rodziców jest nowoczesne podejście do metod
nauczania: to jest temat, który po prostu nas interesuje. Mają też świadomość, że oferta dla
dzieci faktycznie ociepla nasz wizerunek. Menedżerowie działają w oparciu o jasno
skrystalizowaną koncepcję, wedle, której w tygodniu miejsce jest bardziej dla biznesu, w
weekend dla rodzin i dzieci: one ganiają, mają kącik dziecięcy i jest to dla nas fajne. To też się
przekłada w takim modelu biznesowym na to, że w restauracji mamy więcej imprez typu:
chrzciny, komunie, urodziny. Zresztą urodziny to inny wyróżniający element oferty Concordii,
mają one specjalnie proponowane scenariusze, które mają komponenty edukacyjne, znów,
projektowe.
7. Relacje i porównania CDC z sektorem publicznym. Badany podmiot dostrzega swoją
odmienność względem instytucji z zakresu edukacji twórczej, które działają na tym samym
rynku, ale pochodzą z sektora publicznego. Respondenci postrzegają swoją organizację, jako
bardziej sprofilowaną, strategicznie zaplanowaną, świadomie prowadzoną w stronę designu i
kreatywności: wiemy, czego konkretnie chcemy dotykać, jakich obszarów (…) Nie mamy
takiej potrzeby, żeby to był kolejny dom kultury, w którym jest oferta taneczno-teatralna. Z
informacji pozyskanych w wywiadach wynika, że odbiorcy oferty nie oczekują, nie dopytują
się o inne działania edukacyjne, typowe dla instytucji publicznych. Z drugiej strony
respondenci dostrzegają potencjał w możliwości wymiany doświadczeń z organizacjami z
obszaru edukacji kulturalnej i artystycznej z sektora publicznego, w celu zapożyczenia
pewnych rozwiązań, zainspirowania się. Osoby zarządzające aktywnościami dla dzieci w CDC
mają wszelako świadomość złożonych warunków działalności instytucji kultury: w pewnym
momencie przyszło mi do głowy, że chciałabym mieć taką swobodę budżetową jak instytucje
państwowe, które są dotowane, żebym nie musiała się martwić, że jak mam warsztat za 40 zł
to już jest problem. Ale ja nie wiem z drugiej strony czy oni mają aż taką swobodę, czy ten
budżet jest na tyle duży, że pozwala im praktycznie realizować taki program, jaki chcą. Jedną
z ofert dla dzieci i młodzieży, która nie sprawdziła się w wypadku podmiotu prywatnego, a
jest oferowana przez instytucje publiczne były półkolonie – wedle respondentów były on
nierentowne dla prywatnego organizatora. Przedstawiciele Concordii zajmujący się
działaniami edukacyjnymi od strony menedżerskiej pozytywnie oceniają współpracę ze
szkołami podczas działań festiwalowych z dziećmi – pojawiały się całe grupy dzieci. Inne
doświadczenia mają osoby działające w zakresie merytorycznym, mówią o trudnościach w
przebiciu się przez system edukacji publicznej, sposób planowania i finansowania zajęć z
dziećmi. Wszyscy jednak widzą, że jest ogromna potrzeba większego zaangażowania w
docieranie do szkół: za mało współpracujemy ze szkołami, być może z racji tej, że my głównie
dla dzieci działamy w soboty i w niedziele, to nie jest czas szkół. (…) Być może jest możliwa
taka współpraca bardziej informacyjna ze szkołami, żeby też rodzice w szkołach dostali
informacje na temat tego, co mogą u nas z dziećmi zrobić. Zdaniem jednej z respondentek
oczywistym skojarzeniem rodzica szukającego zajęć dla dziecka jest oferta domu kultury,
Concordia, kojarzona z biznesem, albo z restauracją, w tym sensie nie jest oczywistym celem.
8. Problemy i bariery w działalności CDC w obszarze edukacji kulturalnej. Wśród
zidentyfikowanych przez uczestników wywiadu barier i problemów wskazano problem z
publicznością, klientami dla ofert o nowatorskim, niedostatecznie wypromowanym formacie.
Przykładem było tzw. „bajanie” - na początku było wielkie zaangażowanie rodziców i dzieci i
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przychodziło bardzo dużo osób na ten nowy cykl, po czym nagle się okazuje, że jest jedna
osoba chętna. Istnieje też trudność w zdiagnozowaniu przyczyny takich sytuacji, które nie
wynikały z niskiej jakości oferty: czasem coś po prostu nie wychodzi. Zdaniem respondentów
coś, czego można by pozazdrościć instytucjom kultury, to to, że mają lepszy zasięg
promocyjny, ustabilizowane, skuteczne kanały informowania wytworzone przez
dziesięciolecia, łatwiej im dotrzeć z informacją do osób zainteresowanych, w tym również
centra informacji miejskiej, słupy ogłoszeniowe. Ponadto, wizerunek instytucji, które od lat
przyzwyczajają odbiorców, że u nich prowadzone są działania w zakresie edukacji kulturalnej:
Nasze problemy są ciągle problemami tożsamościowymi.
9. Klienci kreatywnej oferty edukacyjnej CDC. Podmiot stara się rozpoznawać na bieżąco
potrzeby osób edukowanych, w tym sensie zarówno dzieci jak i rodziców. W przypadku tych
pierwszych, zwłaszcza w młodszych grupach – ich podstawową potrzebą jest zabawa, nauka
przez zabawę. Rodzice formułują to, jako dobrą edukację przez dobrą zabawę na poziomie.
CDC postrzega swoich klientów, rodziców dzieci, jako osoby bardzo wymagające, często
również dzieci profesjonalistów w obszarze designu, architektury, którzy chcieliby, aby ich
dzieci rozwijały podobne umiejętności, ale nie mają czasu by się temu poświęcić – oddaję je
w ręce CDC. Jednym z interesujących spostrzeżeń na temat dzieci korzystających z tego typu
oferty jest to, że oczekiwania rodziców są nie zawsze sprecyzowane, ale zawsze bardzo
wysokie, dzieciaki z kolei są lekko „przebodźcowane”. Po całym tygodniu różnych zajęć
dodatkowych w weekend trafiają jeszcze na zajęcia do Concordii: to są naprawdę
wymagający odbiorcy. Z relacji respondentów nie wynika by ich klienci mieli problem z
akceptacją sposobu pracy, czy zakresu oferty. Według respondentów nie ma osób, które
oświadczają, że rezygnują i zmieniają miejsce kreatywnego spędzania czasu przez dziecko,
np. na centrum kultury lub inną konkurencyjną instytucję. Oferty CDC i innych instytucji nie
stanowią w tym sensie konkurencyjnych: ludzie trochę, po co innego przychodzą do nas, a po
co innego przychodzą do Zamku, u nas jednak jest stół, praca, rączki. Sprofilowanie CDC było
świadomym wyborem spójnym ze strategią miejsca: nie możemy sobie pozwolić na to żeby
tu nagle mieć kurs tańca dla dzieci, bo to by było kompletnie już z czapki. Z drugiej strony
dział Concordii zajmujący się edukacją uchodzi za najbardziej eksperymentujący, program i
osoby działające na rzecz dzieci podlegają ciągle wielu zmianom: kilka razy rozmawialiśmy
czy nie zrezygnować, bo z tym jest dużo niezapłaconej roboty. Za każdym razem jednak
decyzja była, że chcemy to robić i nie możemy się wycofać. Co ciekawe, z informacji podanych
przez respondentów wynika, że działalność edukacyjna cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem osób odwiedzających stronę internetową CDC: były jakiś czas temu
badania dotyczące strony internetowej i okazało się, że najwięcej wejść jest właśnie na tą
podstronę dziecięcą, jednak poprzez te dzieci trafiamy do większości (…) To jest taki aspekt
niedoceniany przeze mnie, jak wielu ludzi dowiaduje się o Concordii przez restaurację tak też
wielu ludzi dowiaduje się przez zajęcia dla dzieci.
10. Aktywność Teatru Blum w Concordia Design Center. W filozofię nieskrępowanego,
kreatywnego rozwoju wpisuje się doskonale niezależny Teatr Blum, kierując swoje działania
do najmłodszych dzieci i ich rodziców. Szczęśliwym trafem teatr również szukał w tym czasie
swojego miejsca. Centrum chciało się natomiast szerzej otworzyć na młodszą i rodzinną
publiczność oraz wzbogacenie programu o komponenty twórczości dzieci.
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11. Warunki działania teatru w strukturze centrum designu. Teatr funkcjonuje, jako część
oferty Concordii na zasadach partnerskich, opłacając koszty sprzątania sali wykorzystywanej
na potrzeby teatru i obsługi technicznej. Pracownicy Concordii w sposób szczególny
nazywają to działaniem, czy współpracą na warunkach „blumowych” – tzn. na bardzo
przyjaznych dla zespołu artystycznego. Koszty, które zespół teatru dokłada do budżetu
całego centrum uzależnione są również od ilości faktycznie zrealizowanych spektakli w
danym miesiącu, ilości widowni. Wszystko na zasadzie aktualizowanych uzgodnień, tak by
nie obciążać mniejszego partnera kosztami, które mogłyby znacząco utrudnić jego
działalność.
12. Wyzwania infrastrukturalne teatru. Nie jest tajemnicą, że działania teatralne w
przestrzeni poza typową infrastrukturą teatralną (budynkiem teatru w pełni przystosowanym
dla tego typu aktywności scenicznej) nie należą do łatwych, przede wszystkim ze względów
technicznych, logistycznych, bezpieczeństwa itd. Działania te są bardzo absorbujące, ale dla
Concordii nie mają charakteru stricte zarobkowego. Zdaniem respondentów - menedżerów
bardziej chodzi o inwestycję w nowych klientów, wizerunek centrum i jego różnorodność
programową. Menedżerowie Concordii wskazują na fakt, że obecność teatralnego zespołu
aktorskiego służącego dzieciom i rodzicom jest ogromną zaletą, unikalną cechą miejsca.
13. Status teatru i wyzwania finansowe. Można stwierdzić, że Teatr Blum jest podmiotem
prywatno-społecznym działającym w ramach działalności innego podmiotu prywatnego. Jest
podwykonawcą lub może lepiej rzecz nazywają artystycznym stałym rezydentem w ramach
programu Concordia Kids. Wszelako ma swoją odrębną osobowość prawną, kadrową,
finansową. Liderka podmiotu prowadzącego teatr ma doświadczenie pracy w instytucji
kultury – teatrze publicznym. Dla osoby prowadzącej tego typu przedsięwzięcie, jak również
zaangażowanych w działania dla dzieci innych aktorów, etat w teatrze jest gwarantem
stabilności zawodowej i bezpieczeństwa opłacania świadczeń pracowniczych: nie bylibyśmy
w stanie prowadzić tego, gdybyśmy mieli samodzielnie utrzymać taką instytucję jak mały
teatr. Gdybyśmy mieli nawet lokal za jakieś symboliczne pieniądze, ale wymagałoby to
stałych regularnych płatności, też nie bylibyśmy w stanie. Bo jak zrobimy jakiś projekt czy też
gramy przedstawienie, to oczywiście te pieniądze spływają. Przepraszam, że sprowadzam to
do pieniędzy, ale, po jakimś czasie tego typu działań, to robi się główny czynnik, który wpływa
na to, że to się wszystko rozsypuje, ponieważ ludzie muszą z czegoś żyć. Respondentka ma
świadomość brutalności warunków dla aktorów i twórców małych niezależnych teatrów
(poza Warszawą) w Polsce. Podziwia osoby, które, mimo, że są pasjonatami i
profesjonalistami w każdym zakresie prowadzą teatry i zmagają się z biedą, na co dzień i nie
tracą cierpliwości i sił by prowadzić swoje miejsca aktywności twórczych. Ponadto, ocenia
swoją sytuację, jako bycie częścią oferty „biznesowej” Concordii, jako niezwykle szczęśliwą:
my mamy tu naprawdę super fajnie.
14. Początek działalności i źródło motywacji do niezależnej aktywności teatralnoedukacyjnej. Motywacja do rozpoczęcia niezależnej działalności wynikała z sytuacji
zawodowej prowadzącej liderki zespołu, potrzebie stworzenia czegoś poza strukturą
publicznego teatru dramatycznego, w którym pracowała: po prostu zaczęłam robić swoje
rzeczy, tak krok po kroku to wszystko się rozwijało, ludzie różni się do nas gdzieś tu przytulali i
cały czas to tak działa. Dopiero od niedawna respondentka zauważa pewien rodzaj wsparcie
poznańskiego urzędu miasta dla swojej inicjatywy edukacyjno-teatralnej: gdzieś tam nas
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bardziej zauważono, dostaliśmy jakieś fundusze na projekt. Wszelako środki, jakie podmioty
niezależne (w tym wypadku za pośrednictwem stowarzyszenia) otrzymują na swoje działania
są dość skromne: zwykle pieniądze na premierę były rzędu 5000 zł, to nawet nie jest
porządne honorarium dla reżysera w zawodowym teatrze. Ale mimo to robiliśmy to.
Oczywiście, że to wszystko przede wszystkim jest pasja. Motywacja do działania w tym
obszarze aktywności edukacyjno-artystycznej zdaniem respondentki nosi znamiona
aktywności pro-społecznej: większość ludzi, którzy chcą tu pracować po prostu mają taką
wewnętrzną potrzebę, że chcą pracować z dziećmi w teatrze, czy też bardzo kochają dzieci i
to głównie z tego wynika, no i walczymy o to żeby, chociaż trochę było tego ekwiwalentu
finansowego w związku z tym, żeby to jakoś wszystko się toczyło.
15. Publiczność teatru dla dzieci w Concordii – metody jej pozyskiwania i inspiracje.
Publiczność, która trafia do teatru to przede wszystkim małe dzieci od 3 do 6, 7 roku życia z
rodzicami, osobami zazwyczaj do 40-tki, którzy szukają jakichś możliwości rozwojowych dla
swojego dziecka. Są nie tylko z Poznania, ale bardzo często również z innych miejscowości w
regionie: przyjeżdżają ludzie z Szamotuł, z Kalisza. To jest super fajne jak ktoś dzwoni i mówi,
że jedzie 150 km żeby przyjechać na nasz spektakl. Teatr nie prowadzi metodycznie
rozeznania w zakresie identyfikacji rynkowej swojej publiczności. Podejście do kształtowania
programu i przyciągania widza nie jest oparte na badaniach rynkowych, ale na
doświadczeniu artystycznym i edukacyjnym, w dużej mierze również na pewnym twórczym
ryzyku: nie mam żadnego patentu, szczerze mówiąc ja nigdy nie zgubiłam w sobie tego
dziecka wewnętrznego. Staram się pielęgnować bardzo wiele wspomnień, uczuć i takich
wrażeń z dzieciństwa i jeśli chodzi o moje widzenie teatru dla dzieci to na tym bazuję. I jak
patrzę potem na dzieci, które się wkręcają w jakąś zabawę, która dla dorosłych jest zupełnie
abstrakcyjna i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, a dzieci w to wchodzą, to myślę, że gdzieś to
moje wewnętrzne dziecko nie zgubiło tej prawdy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Pytanie o
inspirację, mistrzów, osoby, na których doświadczeniu buduje swoją motywację liderka
zespołu teatralnego przywołuje wspomnienie Jana Wilkowskiego, człowieka teatru lalki
przygotowującego m.in. programy dla dzieci w polskiej telewizji: jak byłam bardzo małą
dziewczynką oglądałam to w telewizji jeszcze przed pójściem do szkoły, bardzo to mi zapadło
w pamięć, (…) to były super przedstawienia takie tradycyjne, lalkowe, niektóre pamiętam do
dzisiaj. I pamiętam tego pana Wilkowskiego, który mnie zaczarowywał na zawsze.
16. Współpraca teatru ze szkołami i przedszkolami. W opinii jednej z respondentek
współpraca podmiotów niezależnych, prywatnych zajmujących się edukacją twórcą ze
szkołami i przedszkolami jest bardzo trudna. Są oczywiście nauczyciele, dyrektorzy, którzy
doskonale rozumieją wartość takich działań, ale zdecydowana większość nauczycieli jest tak
przeładowana pracą, że teatr dla dzieci jest jedną z ostatnich rzeczy, o których myślą.
Współpraca często motywowana jest jedynie odhaczeniem wydarzenia w terminarzu,
względnie rozmowy koncentrują się na pieniądzach – tak by teatr nie był najlepszy, tylko
najtańszy: chcą żebyśmy grali za 100 zł teatr dla dzieci w przedszkolu, w 4-5 osób, to jest
absurd (…) po dwóch, trzech takich rozmowach no nie chce mi się w ogóle rozmawiać.
Zdaniem respondentki rynek usług kulturalnych jest mocno popsuty przez niskiej jakości,
tanią ofertę pseudo-artystyczną. Problemem jest oswojenie nauczycieli z taką sytuacją, tkwią
w problemie, który jest i będzie, brakuj jakiejkolwiek weryfikacji przez osoby znające
rzemiosło teatralne, nie sprawdza się tego, co proponuje się dzieciom. Nauczyciele są
przyzwyczajeni do przeciętności. Zdaniem osoby badanej tę sytuację można zmienić jedynie
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odgórnie: prawda brutalna jest taka, że nikt tego nie ogląda, nikt tego nie sprawdza,
natomiast, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, jest bezrobotnym aktorem, muzykiem, czy tam
kimkolwiek, to najprostsza rzecz, żeby je zdobyć, wchodzi w jakiś układ z tymi dyrektorkami,
nauczycielkami i brzydko bardzo mówiąc, trzepie po prostu i idzie na ilość są takie produkcje,
że szkoda słów.
17. Systemowy problem jakości ofert prywatnych z zakresu edukacji kulturalnej. Przyczyną
niedostatecznej uwagi przywiązywanej do jakości ofert z zakresu edukacji kulturalnej
proponowanej przez podmioty prywatne szkołom jest wedle doświadczeń opiniodawcy,
podmiotu prywatnego dwojaki. Pierwsza przyczyna nazwana została „pójściem na łatwiznę”,
drugi argument dotyczy wymiaru finansowego: jeżeli mają nam zapłacić np. 500 zł, a
przyjeżdża ktoś i gra za 150 zł albo, to [szkoły i przedszkola] w ogóle nie zastanawiają się nad
tym, nie zagłębiają. Respondentka wskazuje na przykłady inicjatyw profesjonalistów sprzed
wielu lat (podejmowanych już nawet 25 lat temu), działań osób z branży teatralnej na rzecz
poprawy tej sytuacji. Jednym z pomysłów były targi inicjatyw teatralnych, dalej próby
weryfikacji dla spektakli pokazywanych dzieciom w placówkach edukacyjnych, jednak bez
skutku: to tak jakby zakazać czegoś, co jest szkodliwe, a jest tanie, ludzie i tak będą kupować,
dla mnie to jest no naprawdę bolesne. Potem dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej
wykrzykują, że one już nigdy nie pójdą do teatru. To jest pokłosie tego. Jednym z rozwiązań
jest również certyfikowanie zespołów teatralnych dla dzieci: ktoś musiałby wprowadzić
ewidencję takich rzeczy pojawiających się w przedszkolach i szkołach. Dyrektor wpuszczając
kogokolwiek do siebie musiałby mieć obowiązek zapisać, kto to jest i co pokazuje dzieciom.
Tylko tyle i to jest proste potem do sprawdzenia. Praktyka obecnie realizowana ogranicza się
zazwyczaj do zapisania tytułu przedstawienia: czerwony kapturek i tyle. Tym samym zdaniem
opiniotwórcy nie ma obecnie ani kontroli ani minimalnej odpowiedzialności za treści i wzorce
przekazywane najmłodszym.
18. Relacje teatru dla dzieci z otoczeniem publicznych instytucji kultury. Respondentka
zapytana o relacje sektorów publicznego i prywatnego w zakresie edukacji kulturalnej
wskazuje na najsilniejsze publiczne instytucje, które oferują wiele dla publiczności dziecięcej,
w tym przede wszystkim Centrum Sztuki Dziecka, Teatr Animacji w pełni finansowane ze
środków publicznych ze wszystkimi minusami i plusami tego statusu: jak my siadamy do
pisania wniosku o dofinansowanie to siedzimy po nocach i ryjemy, a oni mają od tego kadry.
W związku z czym no nie ma tu równowagi, najmniejszej. Jedyne, co nas może ratować to, że
będziemy w czymś dobrzy. Natomiast instytucjonalnie, jeżeli chodzi o zaplecze, jeżeli chodzi o
finanse dzieli nas przepaść. Pytanie o konkurencję wzmacnia raczej poczucie wartości i
unikalności, którą oferuje Blum w Wielkopolsce: nie ma konkurencji, jesteśmy w tym po
prostu dobrzy (…) dzieciom dajemy dużo radości i to jest chyba coś.
19. Wyzwania, bariery, problemy w działalności podmiotu teatralnego w Concordii.
Sytuacja finansowa ostatecznie z przyzwyczajenia przestała już stanowić główny temat
rozmów zespołu:, jeżeli chodzi o finanse, to mnie to boli, ale no cóż już przez tyle lat jakoś się
z tym godzimy, (…) chociaż nie ukrywam, że byłoby miło gdyby nas miasto jakoś dostrzegło
bardziej doceniło i bo to naprawdę nie ma porównania z instytucjami mającymi stały budżet,
służbowe telefony itd. To właśnie braki finansowe wymieniano, jako podstawową przeszkodę
w działalności teatru, ponadto brak profesjonalnego zaplecza, jak również zabezpieczenia
kwestii marketingu, obsługi technicznej i sprzętu do przedstawień, zwłaszcza istotne do
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poprawy jest oświetlenie: podstawowe rzeczy. Ponadto szczególnie dokuczliwy jest brak
jednej osoby, która powinna się stale zajmować mediami i marketingiem: nie stać nas na to.
Chodzi o brak 500 złotych miesięcznie na kawałek etatu dla osoby od tego, nawet z doskoku,
dorywczo (…) cały czas nie mamy profesjonalnych materiałów reklamowych, nie mamy
profesjonalnych nagrań ze spektakli. Szczęśliwie CDC daje dla zespołu: zaplecze lokalowe,
sprzęt istniejący w Concordii, choć nie całkiem przystosowany do teatru. Ograniczeniem,
choć zrozumiałym dla zespołu, wynikającym z rytmu działalności Concordii, jest dostęp do
przestrzeni do grania: mamy niestety tutaj dostęp tylko w soboty i niedziele.
20. Sieciowanie i współpraca podmiotów prywatnych. Liderka zespołu ma świadomość
istoty działania solidarnego, jako branża prywatna w edukacji kulturalnej, sieci czy grupy
wsparcia, wymiany doświadczeń, ale realia współpracy nie budzą większych nadziei, przede
wszystkim podmioty nie są partnerami, tylko konkurentami (w zachowaniu). Nie ma
możliwości podjęcia współpracy z instytucjami na zasadach w pełni uczciwych:, dlatego
fajnie, żeby środki finansowe gdzieś dysponowane przez miasto trafiały rzeczywiście do tych,
których gdzieś tam widać, którzy robią coś, co gdzieś ma przełożenie na życie kulturalne tego
miasta, a nie jakieś hermetyczne po prostu skostniałe imprezy. Istotna jest rentowność tych
przedsięwzięć, pomysłu by za tym szły pieniądze: najbardziej męczy to, że cały czas nie
możemy tego profesjonalnego szlifu osiągnąć. Przede wszystkim to jest widoczne w
technologicznych sprawach i też marketingowych. Tu mam w ręce telefon i wszystko się robi
samemu i to jest czasami wykańczające.
Pytanie o radę dla adepta tego typu działalności wywołuje w pierwszym odruchu
respondentki wydaje się nie mieć adekwatnej odpowiedzi. Wskazana jest w zasadzie przede
wszystkim potrzeba wytrwałości, uporczywości, pasji w danym kierunku:, bo w większości
rzeczy, które robimy w życiu, ta chęć robienia tego, co można szumnie nazwać pasją, to jest
podstawa, bo tak to się będzie rozbijać o te wszystkie różne drobiazgi, te wszystkie kłody pod
nogi, spowodują, że nie będzie tego robił, albo będzie robił to źle. Autorka tych słów
wypowiedzianych podczas wywiadu dodaje też, że jak jest jakiś cel do zrobienia, to po prostu
to róbmy (…) jak robiliśmy ostatnią premierę, jakbym zaczęła wyliczać ilość przeszkód,
począwszy od tego, że nie mieliśmy sali prób, bo trafiliśmy w Concordii na taki okres imprez.
Więc gdzie my tu będziemy robili próby za darmo jak oni mogą zarobić ileś tam tysięcy. Inna
cenna uwaga to ta o tym, że trzeba być bardzo elastycznym i się dostosowywać do tego, co
się chce samemu zrobić.
21. Concordia, jako fundament dla prywatnego teatru dla dzieci.
Decyzja o włączeniu do działań w ramach Concordii była trudna i podejmowana była – jak
wskazuje respondentka z teatru – przez rok, bo teatr poniekąd musiał przełamać w sobie lęk
przed podporządkowaniem pewnych kwestii, kompromisem: baliśmy się tego, że ktoś nam
będzie narzucał coś, albo będzie nas przyporządkowywał do jakiegoś swojego programu
edukacyjno-jakiegoś tam. Tak się nie stało i dzięki temu tu działamy, mamy pełną wolność.
Ważne dla podjęcia tej decyzji był statut CDC, która nie jest instytucją, w której nie ma stricte
etatów dla artystów. Sam teatr również nie daje etatów: ludzie muszą mieć wolność
zarabiania pieniędzy, po prostu, musimy te próby kleić wtedy, kiedy ludzie mają czas. Bo jak
ktoś ma do zarobienia pieniądze jakieś konkretne to ja mu nie mogę powiedzieć żeby
przyszedł tutaj na próbę, za którą mu nie zapłacę, bo nie mam na to pieniędzy, ale też chętnie
przyjdzie na tę próbę, bo wie, że jak potem będzie spektakl to jakieś pieniądze zarobi.
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Concordia była w założeniu i nadal jest rodzajem „platformy”, jakby podstawy: są też różni
inni twórcy, to się cały czas zmienia, bo to jest płynne, a my jesteśmy teatrem Blum, który
tutaj się z Concordią spotkał, gdzie oni nam dają no chociażby sprzątaczkę. Musielibyśmy
tutaj przyjść o 6 rano np. gdybyśmy mieli swój lokal i albo sami sprzątać albo mieć kogoś na
etat. Toalety, no to wszystko jest w teatrze, i portier i sprzątaczki. Jest osoba do obsługi
widowni i cała rzesza ludzi. Podmiot prezentuje kilka premier w sezonie, dobre informacje o
nich rozchodzą się pocztą pantoflową, przyciąga sporo widzów: jak mamy widzów, to gramy.
Jest spektakl, który gramy od 10 lat. Zagraliśmy chyba z dwieście przedstawień i to po całym
świecie gramy.
22. Czym jest sukces w działalności niezależnej w dziedzinie edukacji kulturalnej?
Respondentka reprezentująca teatr nie patrzy na sukces, jako coś skrystalizowanego, lecz
jako bycie cały czas na jakiejś drodze. Nie wiem jak to się stało, słowo daje, bo jak
zaczynaliśmy w ośrodku kultury Wierzbak jeszcze z Arturem to pamiętam te koszmarne
niedzielne poranki, 7 rano, dzieci mi śpią w domu a ja się wlokę gdzieś do jakiegoś ośrodka
kultury i przychodzi mi 10-tka widzów na przykład. Graliśmy takie przedstawienie, że nas było
troje na scenie i mieliśmy czwórkę osób na widowni i taka rozpacz. Sukcesem wszelako jest
to, że się wpisaliśmy jakoś, że funkcjonujemy. Gdybyśmy zniknęli życie by się toczyło dalej dla
Poznania, może parę osób by się zdziwiło w pewnym momencie, że chcieli przyjść na
przedstawienie dla dzieciaków a tu ‘ni ma’. Ale są inni. Kluczowym dla aktorów działających
w ramach badanego podmiotu jest zadowolenie dziecka, jego uwaga: to jest dosyć proste
przełożenie. Bo to widz jest dla nas najważniejszy, jeżeli widz jest zadowolony, jeżeli wychodzi
uśmiechnięte dziecko z uśmiechniętym rodzicem od nas to już jest wszystko OK (…) inne
problemy schodzą na drugi plan, to jest najważniejsze i to nas ciągnie. Jakby ludzie przestali
do nas przychodzić, to byśmy przestali grać. To są takie naczynia połączone, widownia nas
nakręca. Respondentka uważa, że publiczne instytucje ich nie dopieszczają, z wyjątkiem
Concordii.
23. Kompleksowe, wdrożeniowe widzenie edukacji kulturalnej. Cechą charakterystyczną
Concordii jest nastawienie na działanie przedsiębiorcze, ale z edukacją, kształceniem,
rozwojem umiejętności, jako rdzeniem. Concordia jest częścią większej grupy biznesowej,
inicjatywą skupioną na promocji i edukacji w zakresie designu, projektowania, kreatywności,
stosowania metod i procesów służących do wytwarzania relacji między artystami a
biznesem, z naciskiem na efektywność tych relacji ich kreatywny, ale i aplikacyjny wymiar
stosowania w codziennych rozwiązaniach. Niezwykle mocną cechą charakterystyczną jest
przenikanie się Concordii z innymi siostrzanymi podmiotami grupy Human Touch, w tym
szczególnie uczelni i szkół i podmiotów przemysłowych skupionych pod jednym parasolem
firmowym. To daje praktyczne spojrzenie na działania edukacyjne, także te dla dzieci –
przyszłych dorosłych. Działania edukacyjne w sposób znaczący stanowią rdzeń działania
całego biznesu. Co ważniejsze cechą tej edukacji i jest nacisk na inspiracje artystyczne,
ćwiczenie wyobraźni w powiązaniu z kwestiami kultury i działania społecznego. Niezwykle
istotne w tym kontekście jest nastawienie prowadzących CDC na śledzenie trendów, oraz
dbanie o komunikację wizualną i estetykę we wszystkich wymiarach działalności. To
tworzenie sieci relacji i skupienie na kapitalizacji działań, spieniężaniu, choć nie za wszelką
cenę, z wytrwałością i szacunkiem dla naturalnych cech aktywności twórczej człowieka, który
poszukuje, błądzi, szuka i znajduje rozwiązania w otoczeniu twórczych ludzi.
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Case: „Teatrzyk” w przedszkolu
Badania pokazują, że rodzice wybierając przedszkole dla swojego dziecka biorą pod uwagę
przede wszystkim jego dogodną lokalizację (72%) oraz ofertę merytoryczną (55%) 30. Do tego
szerokiego pojęcia jakim jest „oferta merytoryczna” zaliczyć możemy również ofertę
kulturalną kierowaną do dzieci przez różne prywatne pomioty realizowaną na terenie
placówek wychowawczo-oświatowych. Element ten jest także polem pewnej rywalizacji
między poszczególnymi palcówkami. Różnorodność wydarzeń w których mogą uczestniczyć
podopieczni jest elementem który może zachęcić rodziców do wyboru tego a nie innego
przedszkola. Tym bardziej, że może on także być świadectwem aktywności danej placówki.
By sprawdzić jak wygląda oferta edukacji kulturalnej kierowana do najmłodszych świadczona
przez pomiot z sektora prywatnego w przedszkolu zespół badawczy postanowił zrealizować
jedno z badań terenowych właśnie w tego typu miejscu. Zanim przejdziemy do relacji z tych
wydarzeń warto najpierw napisać kilka zdań o samej placówce. Przedszkole Samorządowe nr
8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku jest jednym z sześciu miejskich
przedszkoli. Oprócz przedszkoli publicznych w tym średniej wielkości mieście (27 tys. 31)
wschodniej Wielkopolski są jeszcze trzy placówki prywatne.

W sferze wizualnej przedszkole umiejętnie pokazuje swoje aktywności i buduje zaufanie
rodziców. Liczne informacje i wydarzenia z życia poszczególnych grup są na bieżąco
umieszczane w galerii na stronie internetowej placówki. A takie elementy jak anonimowa
30
31

http://polki.pl/rodzina/rodzice,jak-rodzice-wybieraja-przedszkole,10079914,artykul.html
http://www.polskawliczbach.pl/Turek
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skrzynka uwag i propozycji dla rodziców czy dyplomy i podziękowania znajdujące się w
widocznym miejscu w placówce budują do niego zaufanie. Rozmawiając z dyrekcją placówki,
ale również dzięki umieszczonym na stronie internetowej przedszkola informacjom możemy
dowiedzieć się o częstej współpracy przedszkola z placówkami kultury działającymi na
terenie miasta: Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Miejską Biblioteką Publiczną,
Miejskim Domem Kultury. Odległość Turku od większych metropolii posiadających teatr
(Kalisz - 43 km, Łódź - 77 km, Poznań – 133 km) sprawia, że jedną z alternatyw staje się
skorzystanie z oferty podmiotów, które przyjeżdżają do placówek z występami.

Tablice z aktualnymi tematami z życia
przedszkola

Prezentacje prac dzieci

Świadectwa aktywności placówki i budowanie
zaufania do instytucji – dyplomy i
podziękowania w widocznym miejscu
Budowanie zaufania do instytucji – anonimowa
skrzynka uwag i propozycji

Wydaje się też, że charakterystyczne jest także to, że sami rodzice raczej nie przejawiają
chęci by uzyskać szersze informacje zarówno o podmiocie realizującym ofertę w przedszkolu
czy treści samego przedstawienia. Otrzymują oni zatem informacje o cenie (podawanej za
udział jednego dziecka) oraz terminie i godzinie występów. Nie dopytują o ofertę czy
podmiot, który będzie ją realizował, sporadycznie coś proponują czy podsuwają własne
pomysły. Wydaje się, że w największym stopniu wynika to z kwestia dużego zaufania do
przedszkola i kompetencji wychowawczyń. Być może też sami nie czują się wystarczająco
kompetentni lub nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do tego typu przedszkolnych wydarzeń.
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Przedstawienie pod tytułem „Bajki rozmaite” realizowała w przedszkolu Agencja Artystyczna
Art-Metanoia z, oddalonego od Turku o blisko 300 kilometrów (!), Krakowa. Już szybka
rozmowa z parą wykonawców pokazała dwie cechy charakterystyczne dla tego typu oferty.
Jej mobilność oraz szerokość. Aktorzy pracowali robiąc w tygodniu trasy po całej Polsce a na
weekend zjeżdżali do domów. Przed przyjazdem do Turku byli w Świnoujściu a po szybkim
spakowaniu się wyruszali w kolejne tego dnia miejsce – pod Łódź. I tam prezentowali
przedstawienie kierowane do osób dorosłych. Oferta ich bowiem kierowana jest nie tylko do
dzieci w szkołach i przedszkolach, ale również do młodzieży i osób starszych w różnych
placówkach pomocowych (np. domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy,
zakłady opieki nad osobami starszymi, schroniska dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej). W związku z takim trybem pracy - określenie
teatr objazdowy wydaje się tu jak najbardziej uzasadnione.
Aktorzy sprawiali wrażenie ludzi otwartych i doświadczonych w swoim fachu. Rozmowa z
nimi utwierdziła mnie w tej obserwacji. Bez problemu zgodzili się bym w ramach badań
terenowych przyglądał się ich występowi. Opowiadali przy tym o charakterystyce swojej
pracy i o realizacji różnych przedstawień zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, seniorów.
Potrafią się dostosować do miejsca występu i grup odbiorców (innego w domach starców czy
bardziej terapeutycznego w zakładach poprawczych). Zaobserwowałem jak po zakończeniu
przedstawienia, podczas pakowania, aktorka pytała się grupki dzieci (które jeszcze nie poszły
do swoich przedszkolnych sal) czy i co się im podobało. To ważna informacja zwrotna
również dla nich. Występująca pani w rozmowie wskazała, że jej kompetencje i
wykształcenie (instruktora teatralnego) dają jej wiedzę o tym co jest potrzebne
poszczególnym odbiorcom oferty. W tym przedstawieniu chciałaby by najmłodsi nie
zapominali o klasyce i wierszach tak naprawdę wielopokoleniowych – tak ważnych dla
polskiego dziedzictwa.
Na scenie występowały dwie osoby. Sceneria była prosta i stanowiły ją parawan z
kolorowymi chustami oraz stolik z kapeluszami, które były rekwizytami dla dzieci.
Występujący przywieźli ze sobą sprzęt techniczny. Prowadząca narrację aktorka miała
mikrofon przy ustach a dzięki nagłośnieniu będącym za parawanem była bardzo dobrze
słyszana nawet na końcu przedszkolnej sali. Występujący przyjechali pół godziny przed
zaplanowanym początkiem występu. Z samochodu oboje przynieśli („na raz”) swoje
przebrania, sprzęt i składany parawan. Sprawnie go rozłożyli i zaczęli się przebierać co zajęło
im około piętnastu minut. Przedstawienie trwało około 40 minut a po równie szybkim
pakowaniu się byli gotowi do drogi na kolejny występ.

Przygotowywanie scenografii występu

Prosty sposób na urozmaicenie scenografii –
różne kapelusze
119

Rozkładanie scenografii
Szybkie przygotowania za „kulisami”

Pomysł na przedstawienie był dość prosty, ale też przez to można napisać, że wręcz genialny
w swej prostocie. Całość oparta była na znanych wierszach Brzechwy i Tuwima (m.in. „Leń”,
„Lokomotywa”, „Pomidor”). Teksty te dzieci w większości znają co ułatwia im włączenie się i
„pomaganie” występującym proszącym młodych widzów o wsparcie. Całość fabuły
scenicznej oparta była na interaktywności i zaangażowaniu widzów - chętne dzieci były
„aktorami” poszczególnych scen. Dzieci chętnie włączały się do recytacji wierszy i żywiołowo
reagowały: zgłaszając się, oklaskując kolegów i aktorów czy wybuchając śmiechem na gagi
wykonawców. Zaangażowanie dzieci, ich reakcje i możliwość wyrażenia swoich emocji to też
ważne elementy dla ich rozwoju. Kiedy pytałem się dzieci po występie co im się podobało
usłyszałem między innymi, że „pani nie zapamiętała wierszyków i musieliśmy jej pomóc”.
Prosty pomysł zatem „chwycił” i okazał się sukcesem a przy tym dzieci były szczęśliwe, że
były pomocne. Integralną częścią występu były wplecione popularne piosenki czy taniec pary
aktorów („Ada, to nie wypada”, „Serduszko puka w rytmie cza-cza”). Do tego podczas
przedstawienia zostały włączone (ale w sposób stonowany i raczej subtelny) pewne
„dodatkowe” elementy jak informacje o działaniu teatru (np. pracy inspicjenta) czy trochę
dydaktyczno-moralizatorskich – jak to, że należy przepraszać i potrafić przyznać się do błędu.

Bazowanie na zaangażowaniu dzieci
Uczestnictwo dzieci w przedstawieniu
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Teatrzyk oglądali przedszkolacy wszystkich grup
wiekowych

Żywiołowe reakcje dzieci – oklaski

Śpiew jako jedna z form przedstawienia
I taniec

W tym miejscu można pokusić się również o zastanowienie się nad zaletami i wadami
występów w przedszkolu. Z jednej strony plusy. Przedszkole buduje swoją „markę”, pokazuje
się jako instytucja aktywna, uatrakcyjnia swoją ofertę i urozmaica czas dzieciom pokazując
różne możliwości. Tym samym wpisując się w szerszy plan działań placówki. Dzień wcześniej
przedszkolaki były w miejskiej bibliotece na warsztatach a kilka tygodni wcześniej jedna z
przedszkolnych grup zarówno występowała jak i oglądała występy innych w domu kultury
podczas „Dni Kultury Bez Barier”. Z pewnością zaletą jest łatwość organizacyjno-logistyczna i
wynikająca z tego wygoda. Przedstawienie odbywa się „na miejscu”, nie trzeba załatwiać (i
opłacać) transportu, dzieci znają miejsce, które jest dla nich bezpieczne. Do tego dochodzi
także aspekt mniejszej ceny niż koszt biletu na przedstawienie w innej placówce (że o
kosztach transportu czy wyżywienia przy dalszych podróżach nie wspominając). Oczywiście
są i minusy. Do końca nie można być pewnym jakości oferty - choć z drugiej strony czy takiej
jakości możemy być zawsze pewni podczas występów w stacjonarnym teatrze? Ponieważ
spektakl jest „na miejscu” to podczas trwania przedstawienia ma miejsce odbiór niektórych
dzieci przez rodziców. Nie jest to może masowe zjawisko a odprowadzanie wybranego
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dziecka za drzwi sali nie powoduje przerwania występów, ale pewnie może trochę
przeszkadzać i widzom i aktorom (poza tym pokazuje trochę brak szacunku do ich pracy).
Sama techniczna realizacja przestawienia też niesie ze sobą pewne wady. Dzieci zazwyczaj
obserwują cały zakulisowy proces tworzenia „sceny/parawanu” (coś co ukryte jest przed
widzami za kotarą na scenie teatru). To powoduje, że nie czuje się tej „magii” sceny, innego
świata do którego się przenosimy po odsłonięciu kotary. We własnym przedszkolu, w
znanym sobie miejscu ta „podróż” jest znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa. Warto też
zauważyć, że jeśli taka forma edukacji kulturalnej pozostanie jedyną formą uczestnictwa to
teatr nie będzie kojarzył się z „wyjściem do” („uczestnictwem w”) być może czasem
onieśmielającego „obcego” miejsca a „tylko” teatrzykiem… Zobaczmy zresztą, że już w samej
nazwie, zdrobnieniu zawarte jest pewne bagatelizowanie tego co jest oferowane. Z drugiej
strony ta zwyczajowa nazwa (używana przez nauczycieli, dzieci i rodziców bo raczej nie jest
ona używana przez samych oferentów) nie stanowi też „oszustwa”, że oto nagle mamy do
czynienia z „teatrem” przez duże T. „Teatrzyk” bowiem jest pewną „namiastką” prawdziwej
teatralnej sceny. Z ograniczoną liczbą aktorów czy scenografią – dostosowaną do przestrzeni
placówek w których się odbywa i ich (także finansowych) możliwości.

Krótka informacja dla rodziców z datą i godziną
teatrzyku
Dwuosobowy skład artystyczny

Zdjęcia z przedstawienia posłużą także do
umieszczenia ich w galerii przedszkola –
pamiątka dla rodziców, ale i pokazywanie
różnych aktywności instytucji

Po przedstawieniu przedszkolaki idą do swoich
sal grupowych

122

Trudności w ocenie oferty kierowanej do szkół i przedszkoli
Na koniec opisu tego badania terenowego warto (całkowicie abstrahując od tego,
opisywanego wyżej, konkretnego wydarzenia) zastanowić się nad trudnościami jakie łączą się
nam z ofertą kierowaną do szkół i przedszkoli przez prywatne podmioty. Jak ważna to gałęź
działań (niektórych) prywatnych podmiotów realizujących zadania z edukacji kulturalnej
pokazuje choćby to, jak relatywnie wysoko była oceniana przez badanych przedsiębiorców
współpraca ze szkołami i przedszkolami w porównaniu do (słabych) ocen tej współpracy z
publicznymi instytucjami kultury czy władzami lokalnymi.
Kluczowa zatem jest umiejętność znalezienia przez (najczęściej) dyrekcję placówki dobrej
jakościowo oferty. Nie jest to zadanie proste. Biorąc pod uwagę dużą liczbę ofert oraz braku
obiektywnych narzędzi do ich porównania. Poszczególne propozycje na różne sposoby
zachęcają do skorzystania właśnie z tej jedynej. W takich ofertach znajdziemy oprócz opisu,
zdjęcia z przedstawień, czasem filmiki, rekomendacje, doświadczenie podmiotów, linki do
stron internetowych. Jednym słowem zazwyczaj mamy do czynienia z szerokim wachlarzem
oferty, wpisującym się w podstawę programową szkół czy przedszkoli. Wychodzących
naprzeciwko potrzebom (i realizowanym „tematom”) tych palcówek. Jednak jak
podsumowuje proces przeglądania ofert jedna z badanych osób związanych z sektorem
oświatowym „papier zniesie wszystko”. Ponadto na wybór danego podmiotu wpływ ma
także próg cenowy i (zazwyczaj) ograniczona pula środków finansowych.
Jedną z barier, które zostały wskazane po „Poznańskim Kongresie Kultury” dotyczyło iluzji
procesu edukacji kulturalnej związanej ze słabą jakością oferty kierowanej przez podmioty
prywatne do placówek oświatowych: „(…) przekonanie, że uczestnictwo kulturalne zapewnia
komercyjna oferta kierowana do szkół. Przecież do szkoły przyjeżdża czasem „teatr”, choć
nawet sami organizatorzy nie nazywają swojej oferty „teatrem”, tylko „teatrzykiem”: nie
budują scenografii, tylko ustawiają dwa roll-upy i parawanik, dwóch panów zmienia czapki,
czyli „kostium” itd. To często hochsztaplerstwo, które niestety daje złudne poczucie, że
uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym i że są edukowani, choć tak naprawdę nie ma to z
edukacją wiele wspólnego”32.
Powinniśmy również umieć postawić się na miejscu tych podmiotów by lepiej zrozumieć ich
funkcjonowanie, ale także by zauważyć, że wiele charakterystycznych elementów tego typu
wydarzeń związana jest z wysokimi kosztami, które muszą one ponieść (… i to „z własnej
kieszeni”). Marek Rębacz, dramatopisarz, scenarzysta, reżyser, twórca Polskiej Sceny
Komediowej konkluduje: „Teatry finansowane z budżetu i te nieliczne mające dostęp do
dotacji zawsze będą w uprzywilejowanej pozycji i będą mogły sobie pozwolić na ambitny
repertuar. Prywatny teatr będzie zaś walczył o widownię, aktorów. Będzie normalnym
przedsiębiorstwem skazanym na rynek”33. Trudno się z tym nie zgodzić choć pamiętać
trzeba, że fakt dotowania z budżetu teatru nie jest gwarantem wysokiego poziomu a
rynkowa konkurencja i przynależność do prywatnego sektora nie wyklucza ambitnych i
świetnych jakościowo przedstawień.

32
33

Edukacja kulturowa. Podręcznik, Poznań 2014, s. 93.
http://wyborcza.pl/1,75248,7956578,Teatr_to_dzis_biznes__Kto_moze_sobie_pozwolic_na_ambitny.html
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Powstaje pytanie - czy zła jakościowo oferta może być szkodliwa? Podobnie pewnie jak słaby
film na który wybraliśmy się do kina. Nie zapominajmy jednak, że edukacja kulturalna jest
procesem w którym to jeden słabszy film nie zaprzepaści pasji kinomana (a czasem wręcz
będzie cenną lekcją ukazującą różnice między dobrym a złym kinem). Gorzej jeśli skazani
jesteśmy na pasmo wyłącznie takich produkcji… Oczywiście tu sprawa wgląda poważniej
gdyż dotyczy najmłodszych, którzy nie są w stanie krytycznie podejść do obserwowanych
wydarzeń. Ciężar wyboru, ale i odpowiedzialności spada na rodziców czy w tym przypadku
placówki oświatowe jako instytucjach wybierających taką a nie inną ofertę. Wydaje się, że po
pierwsze nie należy jednak popadać w ich (w gruncie rzeczy nieuprawnioną) skrajną krytykę
a po drugie należy dbać o zapewnienie dzieciom różnorodnej oferty edukacyjnej i kulturalnej
kierowanej nie tylko przez różne podmioty (i sektory), ale i realizowaną w różnych miejscach.
Dzięki temu będziemy mieć możliwość poznania zarówno zalet jak i wad poszczególnych
pomiotów (i przestrzeni edukacyjnych w których oferta jest realizowana).
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Case: DELI Park
Na świecie w 2010 roku parki rozrywki odwiedziło ponad 320 mln gości 34. Dane z 2011 roku
wskazują, że w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat powstało około 50 nowych parków rozrywki 35.
Często ulokowane zostają w pobliżu dużych miast36, ale również na terenach turystycznie
atrakcyjnych (pomorze, góry). Stając się zarówno miejscem kilkugodzinnego wypadu za
miasto (dla mieszkańców dużych pobliskich aglomeracji) czy kolejnej atrakcji wakacyjnej
eskapady (dla wypoczywających turystów), ale często stają się one również głównym celem
podróży, miejscem do którego specjalnie przemierza się znaczną ilość kilometrów. Ta forma
turystyki rodzinnej zyskuje na popularności nie bez przyczyny to niezwykle dochodowy
biznes (i szybko się zwracający): obroty handlowe 1500 większych parków rozrywki na
świecie już w 2005 roku przekroczyły wartość 16 mld euro37. Nic dziwnego skoro
najpopularniejszy park na świecie (Magiczne Królestwo Disneya - Disney’s Magic Kingdom) w
Orlando w 2011 roku odwiedziło 17,1 mln osób38. Skala ta oczywiście znacznie odbiega od
polskich realiów, ale już w 2009 roku JuraPark Bałtów odwiedziło 500 tys. osób 39.

Mapa parków rozrywki w Polsce [źródło: www.parkmania.pl/parki-rozrywki-w-polsce.html]

Wydaje się, że jak w mało którym biznesie muszą one kierować się prostą maksymą:
„wyróżnij się/przyciągnij, albo zgiń”. Stąd też oprócz parków linowych/adrenaliny
(najliczniejszej grupy parków - 48) odnajdziemy również parki: miniatur, dinozaurów,
owadów, fauny mórz i oceanów, bajkowe, wodne, miasteczka westernowe, lunaparki. Do
tego mamy takie projekty jak: Ceramilandia, Dom Legend i Strachów, Park Kolejowy, Ogród
Jana Pawła II, Ogród Doświadczeń im. St. Lema, Farma Iluzji, Park Dzieje czy Gród Gotów. W
34

Z. Kruczek, Parki tematyczne jako flagowe atrakcje turystyczne. Rozwój i globalizacja, w: „Turystyka
kulturowa”, Nr 3/2012, s. 29.
35
F. Mróz, Ł. Mróz, Turystyka rodzinna w parkach rozrywki , w: „Turystyka rodzinna a zachowania
prospołeczne”, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa, s. 173.
36
H. Doroz-Tomasik, G. Jankowski, Parki tematyczne w Polsce – typologia i analiza globalnego sukcesu
komercyjnego, w: „GEOGRAPHY AND TOURISM”, Vol. 4, No. 1, 2016, s. 26.
37
Z. Kruczek, Parki rozrywki na świecie i w Polsce. Geneza, rozwój i globalizacja, w: „Współczesne
uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki”, red. R. Pawlusiński, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, Kraków, 2013, s. 285.
38
Tamże, s. 287.
39
F. Mróz, Ł. Mróz, op.cit., s. 176.
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większości są one przykładem działalności prywatnej – często lokalnych podmiotów
gospodarczych lub organizacji pozarządowych.
Rozrywka z dodatkiem edukacji
DELI Park – „park edukacji i rozrywki”, „6 hektarów! Wspaniałej zabawy dla całej rodziny”,
„poznaj przyrodę, poczuj przyrodę”, „NAUKA + ZABAWA” – te slogany na stronie
internetowej parku opisują funkcjonowanie tego miejsca. Stanowią również składaną
„obietnicę” co do jego charakteru. Park ten jest położony w miejscowości Trzebaw /
Rosnówko oddalonej 15 km od Poznania (przy drodze krajowej nr 5 w kierunku Wrocławia).
Park jest miejscem łączącym różne tematycznie atrakcje. Do głównych atrakcji należą:
prehistoryczne zwierzęta (wrażenie szczególnie robi eksponat mamuta naturalnej wielkości),
gigantyczne owady, miniatury budowli świata (m.in. Tower Bridge, ratusz w Poznaniu,
więzienie w Alcatraz, Big Ben, Partenon), podniebna EkoWioska, mini zoo, interaktywne
place zabaw (zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny w którym odnajdziemy dużą ilość
dmuchańców) a sezonowo: Kraina św. Mikołaja.

Logo parku na jednej ze ścian obiektu

Sezonowość takich miejsc wydaje się zresztą ich cechą charakterystyczną. Dominująca
otwarta przestrzeń jest dobrym rozwiązaniem w pogodny, słoneczny dzień gdy spacer na
świeżym powietrzu jest przyjemny. Wydaje się zatem, że w ciepłych miesiącach właściciele
Deli Parku nie mają problemu z frekwencją. Jak jednak zachęcić odwiedzających do
odwiedzin w zimniejsze dni?

Świąteczna kraina jako sezonowa atrakcja – strona internetowa Deli Park [17.11.2017]
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Rozwiązaniem jest trzymiesięczna (od końca listopada do końca lutego) propozycja w postaci
świątecznej oferty odwołującej się do atmosfery okresu bożonarodzeniowego. W tym czasie
„DELI Park skąpany [jest] w światełkach, strojnych choinkach i bogatych ozdobach
świątecznych z prawdziwą Szopką Bożonarodzeniową”. Do atrakcji Świątecznej Krainy należy
także św. Mikołaj, elfy, mikołajowy gabinet z Księgą Grzecznych Dzieci czy kulinarna
niespodzianka. W wybrane dni odbywają się również będą warsztaty plastyczne i kulinarne
na których dzieci mogą przygotować ozdoby świąteczne czy ozdobić pierniczki na choinkę40.

Plan Deli Parku

Jak wygląda to miejsce „na co dzień” dla gości indywidualnych? 41 Na wejściu każdy
odwiedzjący park wraz z całodniowym biletem wstępu dostaje jego plan, który bardzo
ułatwia sprawne poruszanie się po nim. W cenie biletu otrzymujemy zdecydowaną większość
atrakcji parku (dodatkowo zapłacimy za przejazd kolejką oraz gry na automatach czy
mechaniznych kucykach). Park wyposażony jest również w minimarket z zabawkami i lokal z
gastronomią. W Deli Parku obowiązuje zakaz wnoszenia napojów i jedzenia (podczas wizyty
nikt mnie nie przeszukał, nie pytał o zawartość plecaka a o nim dowiedziałem się z ulotki już
po wejściu) jeśli jednak ktoś by tego restrykcyjnie przestrzegał to cena zwykłej wody w
jedynym sklepie na terenie parku powinna być zdecydowanie obniżona (4,5 zł za małą
butelkę wody – wydaje się zbyt dużo). Pracownicy parku są pomocni i wyrozumiali. Byłem
świadkiem jak jeden pan bez problemów mógł wyjść do auta po rzeczy, które zapomniał z
niego wziąć.
40
41

www.delipark.pl/kraina-sw-mikolaja/
Badanie terenowe zostało zrealizowane latem 2017 roku. Podane w tekście opisy i ceny dotyczą tego okresu.

127

Jakie ceny obowiązują w parku? Z jednej strony nie należą one do najniższych. Za bilet
normalny zapłacimy 27 zł, ulgowy - 22 zł, grupowy (powyżej 15 osób) 20 zł. Kiedy jednak
porównamy sobie kwotę jaką wydajemy na rodzinne wyjście do kina (na 2 godzinny seans) czy
godzinne/kilkunastominutowe „skakanie” dziecka na dmuchańcu wychodzi nam rzeczywista (i
racjonalna) cena możliwego kilkugodzinnego pobytu w Deli Parku (bilet obowiązuje do końca jego
pracy w danym dniu – w zależności od miesiąca – przeważnie park czynny jest w godzinach:
10.00-18.00). Na plus system zniżek i bilety rodzinne 2+1 (70 zł), 2+2 (81 zł), 2+3 (100 zł). Taniej
jest również z różnymi kartami rabatowymi. Dzieci do 2 lat wchodzą za darmo. Osoby
niepełnosprawne płacą 12 zł, a emeryci/renciści: 20 zł. Zdecydowanie na plus – bezpłatny parking.

Poszaleć, powspinać się i „wyskakać” dziecięcą
energię – plac zabaw Krokodyl

Deli Park jest miejscem łączącym różne atrakcje
parków rozrywki
Deli Park - dużo zadbanej i uporządkowanej
przestrzeni

Eksponaty gigantycznych owadów

Park miniatur: makiety znanych światowych budowli
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Teraz o edukacji. W końcu to park „edukacji i rozrywki”. Edukacja wydaje się być
(wyróżniającym ten park) dodatkiem. Choć trzeba przyznać, że w ciekawy sposób
przedstawionym (krótkie tablice informacyjne przy makietach i eksponatach zwierząt,
rebusy, urozmaicone formy edukacyjne na robiącej bardzo duże wrażenie podniebnej
EkoWiosce -nawiązującej i korzystającej z bliskości naturalnych zasobów Wielkopolskiego
Parku Narodowego). Edukacja jest z jednej strony „przy okazji” zabawy (to połączenie należy
do globalnej tendencji) a z drugiej wydaje się być dobrym powodem czy bardziej
usprawiedliwieniem dla rodziców by odwiedzić z dziećmi to miejsce („wszak nie tylko o
prostą zabawę tu chodzi”). W parku odnajdziemy zatem ciekawostki i informacje o
zwierzętach, roślinach, znanych budynkach (przyrodniczo-geograficzne). Nie miejmy złudzeń.
W większości przypadków pobyt dziecka w parku skończy się obleceniem różnych jego
(edukacyjnych) atrakcji i długim pobytem na placach zabaw. W parku odnajdziemy także
interaktywne zabawy edukacyjne (na dotykowych monitorach) choć jest ich niewiele. Można
jednak zadać sobie pytanie czy w dobie wszechogarniających nas-rodziców i dzieci,
dostępnych na każdym kroku, smartfonów i tabletów ich niewielka liczba jest zła? Wśród
oferty parku oprócz oferty urodzinowej odnajdziemy także interesującą całoroczną ofertę dla
szkół i przedszkoli (5 bloków przyrodniczych, 3 geograficzne i 4 kulinarne) oraz ofertę
sezonową (karnawałową, bożonarodzeniową). Koszt warsztatów wynosi: 30 zł/dziecko
(przyrodnicze) i 32 zł/dziecko (kulinarne).

Rebusy edukacyjne

Interaktywne zabawy edukacyjne

Urozmaicone formy przekazania informacji

Wykorzystywanie lokalnych zasobów miejsca –
bliskości Wielkopolskiego Parku Narodowego
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Podniebna EkoWioska – jedno z ciekawszych
miejsc w parku
Opisujące eksponaty w parku tablice z
informacjami

Bardzo dużo rodzajów dmuchańców i zjeżdżalni

W Deli Parku panują jasne i czytelne reguły. Zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest to, że
nie można na tym terenie (oprócz wyizolowanej od reszty parku - palarni) palić papierosów.
Na terenie parku odnajdziemy dużą liczbę ławek, miejsc siedzących (również w cieniu) a
także lokal z gastronomią (Deli Cafe&Bar – w internetowych opiniach jeśli konsumenci mają
do czegoś uwagi to zazwyczaj do cen i jakości). Duże „zaplecze” umożliwia organizację
imprez plenerowych ze znaczną ilością osób a spora powierzchnia miejsc pod dachem
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(namiot-jadalnia ze stołami czy umiejscowiony wewnątrz budynku plac zabaw) stanowią
alternatywę w razie niepogody. Nad wszystkim czuwa czuje oko licznych kamer (dające
pewnie poczucie bezpieczeństwa z jednej strony, ale i brak poczucia bezkarności gdyby ktoś
chciał łamać przyjęte w parku zasady). Właściciele parku zadbali również o ułatwienia dla
rodziców takie jak przewijak dla małych dzieci czy rozdrabniacz monet. To wszystko ułatwia
dłuższy (nawet całodniowy) pobyt bez konieczności opuszczania terenu parku. Kompleksowa
„całodniowość” takich miejsc jest zresztą ich cechą charakterystyczną.

Czytelne reguły parku

Park posiada własną infrastrukturę
gastronomiczną

Odizolowana od reszty parku (i widoku dzieci)
palarnia
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Duże „zaplecze” umożliwia organizację imprez
plenerowych ze znaczną ilością osób

Znaczna liczba miejsc siedzących dla rodziców

Rozmieniacz pieniędzy potrzebnych do gry na
automatach

Pomieszczenie do przewijania małych dzieci

Plac zabaw „pod dachem” – w razie niepogody i
nie tylko

Deli Park jako miejsce spotkań rodzin i
znajomych

Deli Park jest bardzo „fotogenicznym” i chętnie fotografowanym miejscem (o czym świadczy
blisko 200 jego ogólnodostępnych zdjęć w wyszukiwarce Google - zrobionych i wrzuconych
do sieci przez jego użytkowników). W dobie wszechobecnej fotografii (i możliwości jej
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zrobienia przy pomocy niemal każdego telefonu komórkowego) park swoimi atrakcjami
wydaje się idealnym miejscem do uwiecznienia „rodzinnego wyjazdu” lub „zabawy dziecka”.
Warto zauważyć, że ten schemat działania (dzielenia się wrażeniami-fotografiami) przy okazji
promuje samo miejsce.
Liczne parkowe eksponaty (gigantyczne owady, prehistoryczne zwierzęta, znane budowle) są
raczej traktowane jako kolejne miejsce do pozowanych zdjęć tym samym pomijana (lub
znacząco umniejszana) jest ich wartość edukacyjna. Zresztą dowolny sposób zwiedzania (nie
ma możliwości wynajęcia kogoś w rodzaju przewodnika dla klientów indywidualnych) która
daje swobodę wyboru kierunków i miejsc dodatkowo może potęgować uczucie pewnego
rodzaju chaosu przestrzennego. Wrzucenie w jedno miejsce i istnienie obok siebie trudnych
do powiązania elementów i światów takich jak: owady, prehistoryczne zwierzęta, żywe
zwierzęta, bajkowe budowle i postacie z bajek, historyczne budowle nie ułatwia
zastosowania w parku usystematyzowanego procesu edukacyjnego. Wydaje się, że
najbardziej spójną i uporządkowaną „edukacyjnie” przestrzenią („ścieżką edukacyjną”) jest
efektowna (zawieszona na drzewach) podniebna Eko-wioska z której możemy wynieść
wiedzę dotyczącą różnych aspektów przyrody. Z drugiej strony nie może dziwić
różnorodność eksponatów i atrakcji/tematów tego miejsca – wszak park nie jest podmiotem
publicznym i nie ma stałego źródła finansowania – musi zatem nie tylko zarabiać, ale i
utrzymać dużą liczbę stojących na zewnątrz (a zatem podatnych na zmienne warunki
atmosferyczne) eksponatów. Tym samym właściciele Deli Parku muszą poszukiwać jak
najszerszej grupy potencjalnych odbiorców. Kusić zarówno fanów czystej zabawy
(dmuchańce) jak i dzieci (czy rodziców?) zainteresowanych prehistorią, architekturą czy
przyrodą. Oczywiście taki sposób postępowania ma też swoje negatywne konsekwencje.
Takie szerokie otwarcie na różne elementy może powodować konkluzję w stylu „wszystko i
nic”. Prawdziwy fan prehistorii czy innych edukacyjnych tematów (mający już podstawową
wiedzę w danym obszarze) może być zawiedziony ilością eksponatów, fragmentarycznością
prezentacji czy podanych informacji. Podsumowując, koncepcja edukacyjna (dla
indywidualnych gości) oparta jest na spacerach od miejsca do miejsca i czytaniu (lub nie)
różnych tematycznie ciekawostek i informacji. Odnieść można wrażenie, że „edukacyjność”
parku jest pewnym „wabikiem” dla rodziców i jednocześnie „usprawiedliwieniem” (wszak nie
o samą rozrywkę tu chodzi…).

Wiele miejsc/ obiektów do fotografii…

… i okazji dla rodziców
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Budowanie zaufania i dobrego wizerunku
Kolejnym elementem na który warto zwrócić uwagę jest umiejętne budowanie przez Deli
Park zaufania i dobrego wizerunku miejsca. Sprzyjają temu widoczne dla odwiedzających
podziękowania od różnych instytucji, firm i organizacji umieszczone na ścianie przy placu
zabaw. Również zaangażowanie parku w pomoc w ramach sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy poprawia wizerunek miejsca i promuje go (jako miejsce otwarte na
innych). Podobną rolę ma krótka ankieta dla odwiedzających osób (zawierająca 6 pytań).
Dzięki której właściciele parku dowiadują się danych, tak istotnych do skutecznej komunikacji
z odbiorcami, jak to: skąd przyjechali do nich klienci, skąd dowiedzieli się o ofercie (źródła
informacji) czy to który raz są w Deli Parku? Ponadto w ankiecie znajdują się także pytania
otwarte dotyczące tego co się najbardziej podczas wizyty podobało i się nie podobało. A
także pytanie dotyczące finalnego wrażenia miejsca i potencjału do przyciągania („Czy
odwiedzą nas Państwo ponownie?”. Odpowiedzi: Tak/Nie, dlaczego?). By zachęcić do
wypełnienia osoby wypełniające ankietę mają możliwość wygrania darmowych biletów do
parku rozrywki. Ankieta jest świetnym pomysłem gdyż z jednej strony niemal bez kosztowo
zbiera ważne informacje a z drugiej promuje park jako miejsce, które „pyta się o zdanie”
swoich użytkowników.

Ankiety dla odwiedzających park

Podziękowania dla Deli Parku

Skuteczna informacja i reklama dźwignią handlu (i usług)…
Bez wątpienia siłą Deli Parku jest jego skuteczna reklama. Dodajmy – bardzo profesjonalna i
wykorzystująca różne kanały komunikacyjne. Jednym z nich była reklama w pociągach Kolei
Wielkopolskich (operatora sieci kolejowych województwa) oraz współpraca z KW w tym
zakresie (tańsze bilety wstępu podczas przyjazdu pociągiem). To przykład reklamy o zasięgu
regionalnym i miejscowym, ale park zainwestował również w reklamę ogólnopolską za
sprawą dopasowanych reklam powiązanych z wynikami wyszukiwania najpopularniejszej w
Polsce internetowej wyszukiwarki (reklama Google AdWords). Mechanizm jest prosty, ale
przy okazji niezwykle skuteczny. Użycie nazwy parku w wyszukiwarce sprawia, że na różnych
stronach korzystających z reklam prowadzonych tą metodą wyświetlają nam się ogłoszenia
Deli Parku.
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Dopasowanie reklam parku do wyników
wyszukiwania - reklama Google AdWords

Reklama Deli Parku w pociągach Kolei
Wielkopolskich

Analiza zasobów sieci pokazuje, iż Deli Park posiada czytelną i kompletną pod względem
informacji stronę internetową (www.delipark.pl). Aktualne atrakcje czy wydarzenia
wyskakują po jej uruchomieniu zatem nie sposób ich przeczyć. Także profil parku na
Facebooku (www.facebook.com/deliparkrosnowko) jest prowadzony systematycznie i w
pełni profesjonalnie. Ma on bardzo duży zasięg (10 485 osób lubi to42) i co ważne (gdyż
zachęca nowe osoby) posiada bardzo wysokie oceny odwiedzających osób (ocena 4,7 oraz
545 opinii: z czego 451 najwyższych ocen „5 gwiazdek”, a łącznie jedynie 26 ocen – 1,2,3
gwiazdki). Administratorzy profilu Deli Parku na bieżąco odpowiadają na opinie
konsumentów pisząc swoje komentarze. To pokazuje, że cenią opinie innych a przy okazji
budują pozywaną relację z odbiorcą swojej oferty. Potrafią również merytorycznie odnieść
się do gorszych opinii. Na FB-owym profilu parku znajdują się również krótkie filmy
zachęcające do odwiedzenia tego miejsca. Mają one relatywnie duży zasięg – np. blisko
tysiąc odsłon ma spot zachęcający do odwiedzenia parku 7-8 października podczas
odbywającego się tam IV Festiwalu Dyni. Tego typu wydarzenia organizowane przez Deli Park
oczywiście dodatkowo zwiększają jego atrakcyjność.

Przejrzysta strona internetowa z najważniejszymi informacjami

42

Dane dotyczące profilu FB aktualne na dzień: 13.10.2017 r.
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Profil na FB

Wyskakujące aktualne wydarzenia w parku na
stronie internetowej

Filmy jako dodatkowe źródło promocji parku – profil FB

Budowanie relacji z konsumentami w sieci – profil FB
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Biorąc pod uwagę dobrze działający aspekt promocyjny i informacyjny parku niezwykle
zaskakuje zatem to, że brakuje przydrożnych drogowskazów, tablic informacyjnych
kierujących podróżnych do docelowego miejsca. Park jest na tyle duży i położony tuż przy
drodze, że nie sposób go nie zauważyć, jednak… jadąc od strony Poznania wjazd na parking
zaczyna się znacznie wcześniej niż jego brama wejściowa. Trzeba przejechać duży plac przed
hotelem Delicjusz a potem jeszcze spory plac parkingowy. Dopiero po zjeździe przy hotelu
mamy informację (umiejscowioną jednak w głębi placu) o kierunku jazdy. Brakuje go
natomiast przy ulicy co w moim przypadku skończyło się przejechaniem tego „wjazdu” i
zawracaniem na kolejnej drodze dojazdowej na drogi krajowej nr 5 co podczas dużego ruchu,
jaki zazwyczaj jest na tej trasie, nie jest proste. Z dodatkowym dyskomfortem musimy się
liczyć także gdy zechcemy wyruszyć autem do podpoznańskiego parku w godzinach szczytów
komunikacyjnych. Wtedy należy liczyć się z korkami komunikacyjnymi (i dłuższą podróżą)
szczególnie w okolicach Komornik, która w niektórych swoich miejscach jest drogą
jednopasmową ze światłami.
Lokalizacja parku i jego rozwój
Lokalizacja parku, relatywna bliskość Poznania i położenie przy drodze krajowej nr 5 ze
znacznym natężeniem ruchu jest pewnie jednym z czynników sukcesu frekwencyjnego tego
miejsca. Z drugiej strony lokalizacja ta też jest pewnym kłopotem dla właścicieli gdyż
przejeżdżające z dużą prędkością TIRy zapewne nie są wymarzoną scenerią pozwalającą
„odizolować” park od „szarej” rzeczywistości za miedzą. Szczelny (również zapewniający
izolację od hałasu) płot jest jednym z rozwiązań tej sytuacji. Zasadzone drzewa wzdłuż niego
są lub za pewien czas będą (miejscami bowiem są one jeszcze niewielkich rozmiarów)
kolejnym sposobem na „oderwanie” przestrzeni od zgiełku codzienności.

Lokalizacja - sukces i dyskomfort

Wydaje się, że park rozrywki cały czas się rozwija i udoskonala. Uważne oko zaobserwuje
pewne elementy będące „w budowie” lub modernizacji. To dobrze dla konsumentów, że
właściciele Deli Parku nie traktują go jako zakończonego projektu, ale nadal inwestują w
elementy podnoszące jego atrakcyjność.
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Obiekt jest cały czas „udoskonalany”

Moja pięcioletnia córka, która była przy okazji mojej wizyty w Deli parku „testerem”
poszczególnych atrakcji po blisko trzech godzinach spędzonych w tym miejscu nie miała dość
i nie chciała wracać. Kiedy udało się ją już nakłonić do wyjścia zwróciła się do mnie i żony:
„dziękuję, że mnie tu przywieźliście”. Te słowa to chyba najlepsza rekomendacja i
podsumowanie tego miejsca, które wydaje się, że po prostu nie może się nie podobać
głównym adresatom czyli dzieciom.

Rodzice czekający na dzieci…
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Case: działanie Teatru Gargulec, prywatnego podmiotu o zasięgu ogólnopolskim, dla dzieci
w szkole podstawowej na wielkopolskiej wsi
Niewielka szkoła podstawowa zlokalizowana wśród pól, na wsi, w Baborowie, w sąsiedztwie
Szamotuł - małego miasta, zamieszkanego przez niecałe 20.000 osób, w centralnej części
Wielkopolski, regularnie zaprasza podmioty prywatne do realizacji działań o charakterze
edukacji kulturalnej.

Rodzinnego, kameralnego klimatu przydaje szkole pałacykowa architektura starego budynku,
nastrój ten wzmacnia przechodni układ pomieszczeń klasowych i wąskie korytarze. W
największej sali przystosowano wnętrze do przyjęcia widowni z całej szkoły.

Teatr Gargulec to podmiot prywatny z centralą w Gdyni, który oferuje zajęcia teatralnomuzyczne w postacie przedstawień dla dzieci w szkołach podstawowych. Jego zespołem
działającym na terenie Wielkopolski jest dwójka młodych artystów, którzy realizują kilka
scenariuszy zajęć z dziećmi. W tym przypadku przedstawienie o tytule „Hamburgery atakują”
to połączenie teatru i muzyki oraz scenariusza, który dotyczy zdrowego żywienia. Aktorzy
przyjechali własnym transportem, autem w którym zmieścili zestaw przenośnych dekoracji,
rekwizytów, artefaktów potrzebnych do realizacji elementów muzycznych i teatralnych
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przedstawienia. Muzyka odtwarzana jest z nagrań, złożonych przede wszystkim z
fragmentów utworów muzyki klasycznej. Aktorzy mają kilka zestawów kostiumów, w które
przebierają się kilkakrotnie za kulisami podczas przedstawienia. Prowadzący przedstawienie
znają bardzo skuteczne sposoby angażowania młodej publiczności, która wchodzi z nimi w
dialog, odpowiada, wspólnie śpiewa szybko przyswojone piosenki, porusz się i gestykuluje na
znak prowadzących. Całość zajęć trwa około godziny. Po przedstawieniu duet artystów,
edukatorów przebiera się na zapleczu, pakuje się i wyjeżdża pozostawiają dzieci i nauczycieli
z bardzo pozytywnymi treściami i emocjami. Całość występu jest bardzo spójna artystycznie,
scenariuszowo, muzycznie, wizualnie i aktorsko.
W celu zbadania stosunku szkoły, jej strategicznego podejścia do angażowania podmiotów
zewnętrznych w zakresie działań artystyczno-edukacyjnych podjęto rozmowę z dyrektorką
szkoły i zrealizowano indywidualny wywiad pogłębiony, bezpośrednio po przedstawieniu.
Dyrekcja szkoły regularnie i w sposób planowany, organizuje wyjazdy dzieci do instytucji
artystycznych w Poznaniu, jak również zatrudnia podmioty, głównie firmy prywatne do
realizacji podobnych działań na terenie ich szkoły.
Jedną z motywacji i sprzyjających okoliczności dla prowadzenia tej współpracy jest istnienie
w planie wychowawczym, programie wychowawczo-profilaktycznym, programie nauczania
realizowanym przez szkołę, elementów, które można zrealizować poprzez artystyczne
działania. Punktem wyjścia dla szkoły nie jest zatem sama edukacja artystyczna, lecz raczej
artystyczne środki wyrazu, które można wykorzystać dla celów profilaktyki, lub edukacji w
zakresie prospołecznym, prozdrowotnym, proekologicznym.
Tryb współpracy opisany przez dyrektorkę szkoły przebiega w sposób podobny w każdym
kolejnym roku. Na początku, lub na koniec roku do szkoły spływają oferty od podmiotów
prywatnych, które mogłyby przyjechać i zrealizować zajęcia artystyczne dla dzieci na
miejscu, na terenie szkoły. Dyrektorka i nauczyciele przeglądają propozycje i dokonują
wyboru. Natomiast najpóźniej we wrześniu ustala się plan wyjść uczniów na wydarzenia
poza szkołą. Szkoła działa tak, by raz w miesiącu realizować takie wydarzenie, na terenie
szkoły, lub w ramach wyjazdu z dziećmi do Poznania. Zazwyczaj wyjazdy planowane są na
jesień, to głównie teatr i kino. Propozycje podmiotów prywatnych gotowych do działań w
szkole dobierane są tak by przy okazji, albo przede wszystkim, spełniały kryteria działań
profilaktycznych, prozdrowotnych, proekologiczne. Firmy z różnych miejsc w Polsce
(Kraków, Poznań, Gdynia), które kontaktują się ze szkołą są świadome takiego kształtu
procesu wyboru oferty. Często podmioty te informują szkołę również, że w konkretnym
terminie, w danym tygodniu, będą działały na terenie danego regionu, czy powiatu i mogą
tym łatwiej pojawić się również w szkole z którą korespondują. Osoba kierująca szkołą nie
dobiera ofert bez konsultacji z nauczycielami, których pyta czy są daną tematyką
zainteresowani. Po pozytywnym zweryfikowaniu tych propozycji z kadrą nauczycielską
szkoły, dyrekcja kontaktuje się z daną firmą i umawia na współpracę, zamawia
przedstawienie. Jeśli oferta nie jest ‘po drodze’ tematycznie nauczycielom – wówczas
propozycja nie jest przyjmowana. Szkoła czeka na inną propozycję. Zajęcia muszą odbywać
się na wiosnę lub jesień. Według informacji podanej przez dyrektorkę szkoły, działania
przygotowane przez firmy zewnętrzne odbywają się ok. 3 razy w roku szkolnym. Wyjazdy do
kina i teatru (np. Teatru Animacji w Poznaniu, gościnne występy teatralne (impresaryjne) w
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sali widowiskowej w Kinie Apollo) odbywają się 3 do 4 razy w roku. Również instytucje takie
jak kina, oprócz seansu proponują elementy edukacyjne. Ostatnia wizyta uczniów badanej
szkoły w kinie (Kinepolis) powiązana była z zajęciami na temat tego jak powstaje dubbing.
Również zwraca się uwagę by wyjścia do instytucji kulturalnych, kina wiązać tematycznie z
innymi obszarami nauczanej podstawy programowej, jak również działań profilaktycznych.
Szkoła pozyskiwała w przeszłości fundusze, z Ośrodka Pomocy Społecznej, by w ramach
działań profilaktycznych móc finansować lub współfinansować pewne aktywności z
pogranicza działań artystycznych. Sytuacja się jednak zmieniła, w tej chwili środki te trafiają
na szkolenia dla nauczycieli, którzy sami przeprowadzają zajęcia profilaktyczne, tym samym
zamykając ten strumień finansowania podmiotom spoza szkoły.
Dyrektor badanej szkoły w ofercie złożonej przez prywatny podmiot kulturalnym, zwraca
szczególną uwagę na jakość wizualną przedstawienia, dlatego prosi o dostarczenie ilustracji,
fotografii, by mieć orientację, jak to będzie wyglądało. W ocenie atrakcyjności oferty i jej
kosztów istotne są również informacje dotyczące ilości osób zaangażowanych w działania
artystyczne, kulturalne, w końcu istotna jest również tematyka proponowana przez artystów.
Jeżeli zespół był już kiedyś obecny w szkole, dyrektor pyta nauczycieli uczestniczących w
tamtych działaniach o opinie i uwagi, czy ta grupa cieszyła się zainteresowaniem ze strony
uczniów i czy to było dobre. Podmioty prywatne walczą o reputację i wiedzą, że musimy mieć
do nich zaufanie. Zakres ofert kierowanych do badanej szkoły, zlokalizowanej 40 km od
Poznania nie jest liczebnie pokaźny, to są ciągle te same podmioty.
Cena jest dla dyrektora szkoły kryterium dość istotnym, zespoły które są zapraszane są dość
- jak to ujmuje osoba badana - „elastyczne” w tym względzie. W wypadku ceny znaczenie ma
również ilość dzieci. Za te działania często płacą nie tyle, lub nie tylko szkoła, ale przede
wszystkim rodzice. Możliwości co do stawek, które szkoła może zapewnić, zależy zatem
również od ilości dzieci, wedle której całkowity koszt przybycia gości do szkoły jest dzielony.
Gdy szkoła ma w danych rocznikach więcej dzieci koszty te są tańsze. Jeśli dzieci jest mało
udział, zespoły często dostosowują się do warunków finansowych i wówczas udział takich
artystów kosztuje łącznie 200-300 zł za występ. Szkoła ma obecnie więcej dzieci i można
pozwolić sobie na lepszą ofertę, lub na częstszą ofertę, bardziej dostępną również dla
uboższych rodziców. W związku z profilem i tożsamością szkoły ukierunkowaną od kilku lat
na matematykę i informatykę, dyrekcja inwestuje również w działania z zakresu warsztatów z
udziałem nowych technologii informacyjnych. To przyciąga rodziców także z okolicznego
miasta, do dowożenia uczniów do tej kameralnej, dobrze sprofilowanej szkoły.
Koszt wydarzenia kulturalnego dla dzieci to ok 4 do 5 złotych. Rodzice są zainteresowani by
w każdym miesiącu coś takiego w zakresie kultury się działo. Dyrekcji jednak zależy na
powiązaniu kultury „z czymś konkretnym”, jak również by to wyglądało atrakcyjnie, wysokiej
jakości stroje. W wybranych ofertach docenia się to, że podmioty inwestują w jakość
materiałów używanych do działań. To jest w pewnym sensie sprzężone, zdaniem dyrektorki
szkoły, im więcej zespół inwestuje w swój wizerunek, tym jest bardziej atrakcyjny dla szkół i
tym częściej jest zapraszany, dzięki czemu może dalej inwestować w swoje stroje, dekoracje
itd.
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Dyrektor nie dostrzegła w swoim zasięgu, na terenie gminy, znaczącej zmiany w zakresie
ilości podmiotów prywatnych przyjeżdzającej z ofertą w zakresie edukacji kulturalnych i
strategii ich działania względem szkół. Od roku 2007 sytuacja jest dość stabilna i
powtarzalna, nie dostrzegła specjalnego ciśnienia ku innowacji, dynamicznym zmianom w
jakości, zakresie oferty i sposobu współpracy ze instytucjami oświatowymi. Poprawiła się
zdecydowanie jakość i szybkość komunikacji, podmioty komunikują się ze szkołą za pomocą
maili, kiedyś to były oferty przysłane pocztą.
Zdaniem dyrektorki szkoły przepustką do sukcesu takiego podmiotu ze środowiskiem szkoły,
by dostać się w obręb działań dla dzieci jest dokładna znajomość podstawy programowej
obowiązującej dla szkół danego typu i odpowiedniej dla danego wieku dzieci. Jej zdaniem,
warto solidnie przeanalizować obowiązujące programy nauczania. Dyrektorka w wywiadzie
sformułowała kilka zasadniczych rad, wynikających z doświadczeń nauczycieli, skierowanych
do prywatnych podmiotów w obszarze edukacji kulturalnej, którzy chcą skutecznie dotrzeć
do instytucji sektora oświaty:
(1) warto by artyści solidnie przeanalizowali podstawę programową z historii, z języka
polskiego, przyrody tak by dopasować proponowane treści do potrzeb szkół
(2) warto również przeanalizować programy wychowawczo-profilaktyczne dla szkół, w
tym uwzględnić tematy związane z nową technologię, problemami
prozdrowotnymi, zagadnieniami dzielenia czasu w ciągu dnia, sposobami uczenia
się, można ułożyć z tego treść i oprawić to wizualnie w sposób atrakcyjny
(3) warto uwzględnić specyfikę wiekową dzieci, do których kierowana jest oferta,
przeznaczyć ofertę dla konkretnej grupy wiekowej, a nie dla całej grupy od zerówki,
czy przedszkola do 8 klasy.
(4) Warto nastawić się na maksymalną ilość aktywności interaktywnych z uczniami,
wśród nich, w bezpośrednich relacjach, mistrz – uczeń, bez bariery między sceną a
widownią
Zdarzają się podmioty prywatne, które nie przywiązują dostatecznej wagi do tych kwestii.
Trochę powielają się treści związane z prozdrowotnością, bezpieczeństwem na drodze,
bezpieczeństwem w sieci. To jest oczywiście dla uczniów bardzo przydatne i co jakiś czas
trzeba do tego wracać, ale oferta powinna być znacznie bardziej zróżnicowana. W
podstawach programach, programach szkolnych, wychowawczych można znaleźć znacznie
więcej.
Pokrewnym do artystycznych, typem podmiotów zapraszanych na zajęcia z uczniami, są te
przeprowadzające tzw. warsztaty historyczne. Co dwa lata przyjeżdża do nas grupa panów
przebranych w stroje z danej epoki, przywożą militaria, adekwatną broń dla danych czasów.
Prowadza dialog z dziećmi, bawią się w tematy związane z historią, dają dzieciom możliwość
przebrania się w historycznie rekonstruowane ubiory, które specjalnie przywożą ze sobą.
Działania te mają zdaniem dyrekcji charakter bardzo interaktywny i performatywny. W
wypadku tych działań nie ma sceny i widowni, dzieci bawią się wspólnie z prowadzącymi, w
kręgu.
W opinii kadry nauczycielskiej szkoły potrzebują i poszukują wsparcia zewnętrznych osób z
racji obserwacji, że tzw. profilaktyczne pogadanki bez elementu artystycznego, kreatywnego
są nudne dla uczniów. Osoby nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły, z którymi dzieci
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mają kontakt na co dzień nie stanowi takiej atrakcji, nie jest tak efektywna, komunikacja
prowadzona jest ciągle znanym językiem, oswojonymi skojarzeniami, nie przyciąga już tak
skutecznie uwagi dziecka. Jak stwierdziła dyrektor szkoły „bez tej obudowy – to nie działa”.
Ludzie z zewnątrz, z firm, podmiotów artystycznych są zazwyczaj pełni energii, motywacji,
pasji, przywożą pomysł i na oprawę wizualną i muzyczną, na strój, słownictwo, buduje
relacje, które trafiają nawet do gimnazjalistów. Istnieje wiele ofert, które skutecznie
emocjonalnie wiążą tematy istotne społecznie, zdrowotnie poprzez sztukę, piosenkę, ruch,
bycie wśród ciekawych dekoracji, nowych przestrzeni – to jest znacznie bardziej
przekonujące – „trafia do uczniów”.
W działaniach warsztatowych i artystycznych cenny jest też dla dzieci kontakt bezpośredni z
drugim człowiekiem. Nauczyciele, również w badanej szkole, mają świadomość, że większość
tego typu treści związanych z muzyką, tańcem, tym co wizualne, trafia do uczniów za
pośrednictwem ekranu, monitora. W tych fizycznych relacjach dzieci znacznie lepiej
przyswajają istotne treści, do tego potrzebny jest kontakt z artystami. Dla dyrektorki badanej
placówki istotne jest również, by aktorzy, osoby przeprowadzające działania kulturalne miały
doskonałe poczucie humoru i pokazywały dzieciom, że można śmiać się z samego siebie,
mieć dystans do własnych słabości. Najlepsze przedstawienia przywożone do szkoły często
mają ten element, „bohaterowie sami się z siebie śmieją i to też jest nauka i gdy ci uczniowie
wychodzą przed grupę, to łatwiej im się później sprzedać czymś śmiesznym, nawet jeśli się
taki uczeń pomyli to nie jest to wówczas dla niego takie trudne” – bo ma doświadczenia z
kontaktu z ludźmi teatru, muzyki. W małych szkołach sytuacja jest łatwiejsza, że jest więcej
możliwości na śpiew, teatr, więcej dzieci jest z tym oswojonych, zdaniem dyrektorki - nie do
końca w dużej szkole byłoby to możliwe. Dzieci z małych szkół mają za to czasem problem
właśnie z „wyjściem do dużej publiczności - dlatego często wyjeżdżamy z nimi, bierzemy
udział w różnych konkursach, żeby oni wyjeżdżali i oswajali się”. Szkoła bierze również udział
w warsztatach m.in. prowadzonych przez Polską Akademię Nauk, w dniach naukowca,
kryptologa, w grach terenowych, warsztatach z programowania. Przygotowuje również
własne działania artystyczne poświęcone propagowaniu patrona – kryptologa, matematyka.
Nie bez znaczenia dla treści i jakości tych działań są doświadczenia uczniów i nauczycieli z
artystami i osobami prowadzącymi działania, a pochodzącymi z sektora prywatnego.
Potencjalnie naturalnym partnerem szkół i konkurentem dla ofert prywatnych w zakresie
edukacji kulturalnej powinien być lokalny, gminny lub powiatowy ośrodek kultury. Sytuacja
bywa jednak trochę bardziej złożona w opinii kadry nauczycielskiej domy kultury oferują inny
profil zajęć, nie za bardzo kompatybilny z warunkami działania i potrzebami szkół. Instytucje
kultury, np. dom kultury w mieście sąsiadującym z miejscowością badanej szkoły oferuje
szkole istotne wsparcie i współpracę. Bardziej ma ona jednak charakter sprzętowy,
infrastrukturalny. Domy kultury są aktywne i docierają do dzieci bardzie w okresie ferii i
wakacji. Instytucja kultury proponuje dla dzieci warsztaty u siebie, i angażuje szkołę jako
potencjalną grupę zainteresowanych, szkoła umieszcza plakaty zapraszające na działania w
czasie wolnym, dystrybuuje ulotki na ten temat wśród rodziców, wspiera też czasem
finansowo szkołę. Szkoła w tym sensie propaguje działania kulturalne realizowane na terenie
gminy. Z każdej małej szkoły w gminie rodzice mogą swoje dzieci zapisać i dowieźć do domu
kultury na działania artystyczne, edukacyjne. Dyrektor szkoły nie widzi by gminny ośrodek
kultury „kursował po szkołach w gminie, chociaż pamiętam mieli kiedyś taki projekt kina
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objazdowego, darmowego, to jednak angażowało bardziej sołectwa niż szkoły. Był też
projekt letniego kina w parku, oni szli bardziej w tym kierunku”.
Dyrektorka szkoły wskazuje również, że oferty podmiotów prywatnych nie są liczne,
otrzymuje w sumie 4 oferty rocznie. Co nie jest imponująca ilością. Szkoła otrzymywała
kiedyś również propozycje przyjazdu artystów z Filharmonii Poznańskiej i z Teatru
Muzycznego w Poznaniu, warsztaty muzyczne, które cieszyły się dużym zainteresowaniem,
bo przyjeżdżali muzycy z instrumentami, które były dla dzieci nowym doświadczeniem.
Wszelako zdaniem dyrektorki cena zajęć była dość wysoka, trudno było zebrać grupę, która
była wówczas gotowa zapłacić za te przyjazdy.
Pytanie o oczekiwanie rodziców względem oferty zajęć kulturalnych i edukacji artystycznej
nie miało istotnych konsekwencji. Rodzice nie angażują się mocno, ani w krytykę, czy w
ocenę pozytywną działań podejmowanych przez podmioty prywatne w zakresie kultury na
terenie szkoły. Istotnym warunkiem akceptacji zajęć przez rodziców jest cena, wartość
akceptowalna to 4 zł za wydarzenia w danym miesiącu, powyżej tej kwoty pojawiają się
obiekcje.
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IX. Wybrane wnioski i rekomendacje z badań
Dostrzeżenie i zrozumienie zasad funkcjonowania sektora prywatnego działającego w sferze
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Pozbawione stereotypów
spojrzenie pozwoli nie tylko dostrzec jego zalety, ale i poznać genezę wad. Spora liczba
zarzutów wobec tego sektora wynika z niezrozumienia warunków w jakich on działa i jego
charakterystyki funkcjonowania.
Nasze badania pokazały, że badani przedsiębiorcy traktują swoją ofertę bardziej jako
uzupełnienie oferty edukacyjnej innych podmiotów niż „walkę” czy odpowiedź na słabą
ofertę. Sektor prywatny ma świadomość konkurowania z sektorem publicznym o odbiorców,
ale także doskonale zdaje sobie sprawę z nierównych szans tej konkurencji.
Kim są kulturalni przedsiębiorcy działający w edukacji? Z pewnością nie są to przypadkowe
osoby. Wręcz przeciwnie są to osoby, które świadomie wybrały swoją ścieżkę zawodową
(biorąc pod wagę nie tylko swoją pasję, ale i kwalifikacje, wykształcenie czy kompetencje
interpersonalne). Badane osoby w zdecydowanej większości były bardzo dobrze
wykształcone (89,9% miało wyższe wykształcenie a 67,9% z nich w ostatnich 5 latach
uczestniczyło w studiach podyplomowych/kursach/ szkoleniach - w większości w obszarach
powiązanych z edukacją kulturalną), charakteryzowały się również sporym doświadczeniem
w tym co robią oraz pracą w innych sektorach edukacji kulturalnej. Istotną motywacją do
rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej było również poczucie niezależności.
Natomiast na samym końcu motywacji znalazły się elementy związane z aspektami
finansowymi. Ta statystyka, jak i wiele innych w naszym badaniu, pokazuje wyraźnie, że
pomioty te nie należy traktować jako firmy stricte działające w biznesie nastawionym na
optymalizację kosztów i nastawienie na zysk. Sami badani bardzo niechętnie zaliczają się do
świata komercyjnego „biznesu”. Pokazując, że oczywiście aspekt zarobkowy jest istotny
(gdyż pozwala im utrzymywać siebie i rodzinę), ale sfera finansowa nie jest najważniejszym
elementem ich działalności. Do tego są to osoby zadowolone ze swojej pracy, która przynosi
im dużo satysfakcji i jest realizacją ich pasji. Dlatego aż 95% respondentów (z czego 63,3% w
sposób zdecydowany) jeszcze raz podjęłoby decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej
w obszarze edukacji kulturalnej.
Mamy do czynienia z dużą różnorodnością podmiotów (i obszarów edukacji kulturalnej w
której działają: plastyka, muzyka, taniec, teatr etc.). Dominują małe podmioty: osoby
realizujące jednoosobową działalność gospodarczą (23,7%) lub częściej zatrudniające kilka
osób (76,3% - z czego 68,1% z składzie 1-5 osobowym a 31,9% - w więcej niż 5 osób). Bardzo
często zdarza się tak, że właściciel firmy osobiście realizuje ofertę edukacyjną. Sama oferta
jest zazwyczaj bardzo elastyczna, dostosowana do oczekiwań odbiorców w większym
stopniu niż w przypadku innych sektorów gdyż brak finansowego stałego wsparcia wymusza
od nich spełnianie życzeń odbiorców. Natomiast te podmioty o ugruntowanej pozycji na
kulturalnym rynku mogą pozwolić sobie na narzucanie własnych pomysłów, rozwiązań
znacznie odbiegających od publicznego kanonu metod edukacyjnych i tematów.
Realizacja tego, w pewnym sensie pionierskiego (tematycznie), projektu wiązała się z
pewnymi trudnościami, które wynikały również z specyfiki i charakterystyki badanych
podmiotów. Sytuacja w której sektor prywatny traktowany jest przez inne podmioty jako
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„konkurencja” (szczególnie przez sektor publicznych instytucji kultury) czy jako sektor którym
nie powinniśmy się zajmować ze względu na to, że nie leży to w gestii naszych obowiązków
(władze samorządowe) spowodowała, że z jednej strony do czynienia mieliśmy z
utrudniającym nakłonienie do badania brakiem przyzwyczajenia do dzielenia się swoimi
opiniami i ocenami, ale również dużą dozą nieufności oraz braku wiary w pomoc i
zainteresowanie ze strony innych sektorów. Czasem nawet obaw (mimo zapewnień o
anonimowości) przed wykorzystaniem ich krytycznych opinii o innych sektorach przeciw nim.
Znaczny odsetek prywatnych podmiotów deklaruje znaczny brak czasu i stopień ich zajętości
- związany z pracą na "własny rachunek", "brakiem instytucjonalnej pomocy". Zauważmy, że
niezależność okupiona jest realizacją wszystkich aspektów działań (od stricte edukacyjnych i
artystycznych po organizacyjno-logistyczno-finansowo-rozliczeniowe). W zależności od typu
podmiotu nierzadko zdarza się, że prowadzą firmę jednoosobowo a także wykonują prace
związaną z edukacją dzieci i młodzieży osobiście. Często też osoby łączą prace w kilku
miejscach (i/oraz traktują działalność gospodarczą jako dodatkowe źródło zarobków).
Część podmiotów realizujących działania z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży nie
do końca myśli o swojej pracy w tak ustrukturyzowanych (i czasem zbyt „górnolotnie”
brzmiących) kategoriach. Jest to być może pokłosie myślenia „wyższościowego” sektora
publicznego, który wydaje się często zawłaszcza kulturę tak zwaną „wyższą” a z nią
„prawdziwą/pełną edukację” jako cechę (wyłącznie) charakteryzującą ich sektor.
Charakterystyczna jest kumulacja pracy i działań tego sektora szczególnie w różnych
sezonowych okresach np. w okresie przedświątecznym, który zaczyna się dla tego sektora
bardzo wcześniej (już w listopadzie) i związany jest z licznymi działaniami
"okołoświątecznymi" np: warsztaty ozdób choinkowych, kolędy, przedstawienia o tematyce
świątecznej, etc.). To co wyróżnia ten sektor to znaczna szerokość oferty i umiejętność
szybkiego dostosowania jej pod aktualne potrzeby odbiorców. Potwierdzeniem tego są
oferty podmiotów kierowane do szkół i przedszkoli pisane pod bieżące podstawy
programowe tych placówek.
Ważnym badanym elementem był aspekt współpracy. Zdaniem badanych przedsiębiorców
najbardziej chętnym sektorem do współpracy z podmiotami prywatnymi działającymi w
edukacji kulturalnej jest sektor pozarządowy (wskazało go 63,9% osób). Niemal połowa
badanych (46,6%) zaznaczyła, iż chętne do podejmowania współpracy są szkoły i
przedszkola. W tym przypadku jednak chęć współpracy zależy w ocenie przedsiębiorców
„głównie od nastawienia dyrekcji szkół i przedszkoli oraz nauczycieli” (teza ta miała
największą ilość zwolenników z kilku zaproponowanych w ankiecie - 91,5%). Badani nie mają
dobrego zdania o chęci podejmowania współpracy ze strony publicznych instytucji kultury
(co piąta osoba wskazuje w zdecydowany sposób na brak takiej chęci z ich strony). Więcej
jest również osób zauważających brak takiej współpracy (48,6%) niż dostrzegających ją
(40%). Jednak zdecydowanie najmniejszą inicjatywę współpracy odnajdziemy wśród
lokalnych władz (zaledwie 22% respondentów ją dostrzega). Nieco ponad połowa (50,9%) –
nie.
Wiele wyników poszczególnych części naszych badań świadczy o niezrozumieniu w pełni
zasad funkcjonowania prywatnego sektora. Najbardziej jaskrawym przypadkiem są
odmienne opinie przedsiębiorców i rodziców w aspekcie tego czy sektor prywatny ma łatwej
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czy trudniej realizując zadania edukacji kulturalnej niż inne sektory. W zdecydowanej
większości badani przedsiębiorcy (90,2%) uważają, że ich sektor ma trudniej niż inne
podmioty zajmujące się edukacją kulturalną i podają na to szereg argumentów. Natomiast
badani rodzice w większości (co prawda niewielkiej, ale biorąc pod uwagę wskazania
przedsiębiorców wydaje się, że wymownej - 57,6%) wskazali, że podmioty te mają „łatwiej”.
Jakie podawali oni argumenty? Zarówno słabość innych sektorów (mało takich zajęć w
sektorze publicznym, brak ciekawych ofert zajęć szkolnych), jak i dobry „klimat” i czas dla
ofert tego sektora (Jest duże zapotrzebowanie i zainteresowanie takimi ofertami; ambitni
rodzice; rodzice chcą inwestować w rozwój dzieci; w dzisiejszych czasach rodzice częściej
zapisują dzieci na dodatkowe zajęcia pozaszkolne; Konin ma tradycje związane z Festiwalem
Dziecięcym dlatego wiele dzieci chce uczęszczać na zajęcia wokalne, taneczne i rodzice sami
szukają tego typu podmiotów). Badani licznie wymieniali różne cechy oferty dające przewagę
na rynku prywatnym podmiotom (może być realizowana wszędzie a więc jest bardziej
dostępna tam gdzie klienci; są bardziej kreatywni; dociera bezpośrednio do obiorców; mają
bardziej twórcze podejście i są mobilni i tym zdobywają odbiorców tam gdzie jest potrzeba;
elastyczne w swej ofercie; bogata oferta; bardziej zabiegają o uczestnictwo dzieci;
kompetencje pracowników; różnorodność). Dostrzegali także przewagę tego sektora w
aspekcie informacyjno-promocyjnej (dzięki reklamie; angażują się w jego promocję;
rozreklamowane; lepszy marketing). Ta odmienna (co nie może zaskakiwać) własna
perspektywa rodziców jako odbiorców oferty (a właściwie pośredników czy też decydujących
za bezpośrednich odbiorców oferty czyli swoje dzieci) jest charakterystyczna i naturalna.
Przykładają oni wagę do tych elementów które ich w największy sposób dotyczą i są dla nich
istotne (a zatem do sfery finansowej czy własnej wygody – m.in. dostępności oferty, sfery
techniczno-organizacyjnej), ale jednocześnie nie orientują się w pełni w realiach
funkcjonowania sektora prywatnego. Widać to szczególnie w pytaniach otwartych gdzie
rodzice wymieniali szereg elementów za które krytykowany jest ten sektor (np. brak pomocy
od miasta, brak działań integracyjnych z sektorem publicznym, małe angażowanie w szkole)
a które to elementy nie zależą tylko od woli czy działań prywatnych podmiotów.
Do cech które wyróżniają ofertę prywatnego sektora w ocenie badanych rodziców należą,
m.in: dostępność oferty (w aspekcie miejsca, ale i siatki godzin), jej mobilność, elastyczność,
szeroki wachlarz, atrakcyjność. Profesjonalizm kadry (zaangażowanie, zmotywowanie,
indywidualne podejście, umiejętność dostosowania do poziomu odbiorcy) i jakość (zajęć,
wyposażenia). Mogą oni także więcej wymagać od edukatorów a oferta ich musi cechować
się większą promocją, reklamą czy informacją (by miała szansę dotrzeć do potencjalnych
klientów).
W ocenie badanych przedsiębiorców o sukcesie działań prywatnych podmiotów w obszarze
edukacji kulturalnej decydujące znaczenie ma połączenie: jakości oferty i kompetencji kadry,
umiejętności dobrych relacji z podopiecznymi, ale i rodzicami (które owocuje zaufaniem do
edukatorów) oraz aspekt reklamy i promocji swoich działań. W ocenie rodziców
najistotniejszym czynnikiem determinującym sukces jest przystępna cena oferty, która jest
wskazywana na relatywnie dalekim piątym miejscu przez przedsiębiorców. Podobnie wysoko
rodzice ocenili: jakość oferty, promocję oferty i dobre kontakty i relacje z dziećmi. Rodzice
uważają, że sukces w prywatnej działalności determinuje różnorodna oferta (3 miejsce i
dopiero 7 u przedsiębiorców). Natomiast aspekt zbudowania zaufania, który u
przedsiębiorców jest niezwykle wysoko (ex aequo 3 miejsce ) w opinii badanych rodziców
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zyskał „dalekie” ósme miejsce. Znaczne różnice odnajdziemy także w aspektach: łatwej
dostępności oferty (23,3% rodzice i 13,8% przedsiębiorcy) oraz wysokiej jakości sprzętu i
wyposażenia (14,1% rodzice oraz 6,9% przedsiębiorcy), które to elementy pokazują, że
prywatni przedsiębiorcy nie przywiązują aż takiej wagi jakiej w tej materii prezentują
odbiorcy ich oferty.
Z jak ważnym sektorem mamy do czynienia świadczą choćby opinie samych przedsiębiorców
dotyczące tego czy mamy do czynienia w ostatnich latach ze wzrostem / spadkiem / stałym
poziomem liczby osób chętnych, które uczęszczają na zajęcia związane z edukacją kulturalną.
Większość badanych podmiotów (67,2%) stwierdziła, że liczba odbiorców wzrosła, jedynie
6,9% odczuło spadek a 25,9% twierdzi, że ma do czynienia ze stałym poziomem
zainteresowania ofertą. Te wskazania pokazują z jak rozwijającą się i ekspansywną branżą
mamy do czynienia. Wzrost wiąże się z kilkom czynnikami: większą zasobnością portfelów
Polaków, pewną modą i trendami, większą świadomością rodziców dotyczącą rozwoju
dziecka i jego potrzeb, ale i wynika z braku czasu dla dzieci i wypełnianiem go na różne
sposoby gdy rodzice sami nie mogą się zająć dziećmi. Potwierdzają te zwyżkowe tendencje
liczby uczestników badani rodzice. Z tezą „Wśród moich znajomych coraz bardziej popularne
staje się korzystanie z oferty dodatkowych zajęć kulturalnych dla dzieci” zgadza się aż 74,6%
opiekunów dzieci.
Przeprowadzone badania netnograficzne pokazały, że większość prywatnych podmiotów
działających w sektorze edukacji kulturalnej jest świadoma siły odziaływania i możliwości,
jakie daje Internet i chętnie z nich korzysta. Spośród wielu kanałów komunikacji z odbiorcą,
najczęściej decydują się na prowadzenie własnych stron internetowych oraz kont na
profilach społecznościowych, wśród których dominują fanpage’e na Facebooku. Strony
internetowe zazwyczaj pełnią rolę oficjalnej prezentacji oferowanych usług i zawierają
podstawowe i rzadko ulegające zmianom informacje. Profile społecznościowe traktowane są
jako nieco mniej formalny kanał komunikacji, skracający dystans pomiędzy podmiotem a
odbiorcą i sprzyjający dialogowi, dzięki możliwości komentowania, oceniania i reagowania na
publikowane treści. O znaczeniu, jakie odrywają profile społecznościowe w budowaniu
wizerunku firm w sieci, świadczy również to, że część z nich ogranicza swoją aktywność
w Internecie tylko do tego kanału.
Internet i jego zasoby stanowią często pierwszy kontakt potencjalnego odbiorcy z danym
podmiotem, dlatego tak ważna jest nie tylko jakość umieszczanych treści, ale także
częstotliwość ich uaktualniania. Druga kwestia jest szczególnie istotna w przypadku działań
na portalach społecznościowych. Prowadzenie takiego profilu, choć pod względem
technicznym, jest znacznie prostsze i mieści się w obszarze możliwości przeciętnego
użytkownika Internetu, to jednak wymaga większego zaangażowania i systematyczności.
Regularna aktywność na stronie internetowej czy Facebooku czyni przedsiębiorcę bardziej
wiarygodnym w oczach potencjalnego klienta. Każda dłuższa przerwa w publikowaniu
nowych postów rodzi u odbiorcy wątpliwości co do sposobu w jaki podmiot prowadzi swoją
działalność, jakości proponowanej przez niego oferty, a w dalszej kolejności także jego
profesjonalizmu. Chociaż Internet daje wiele różnych narzędzi komunikacji, to aby spełniały
swoje zadanie, warto ich rodzaj i liczbę dostosowywać do możliwości i potrzeb danego
podmiotu. Zbyt wiele kanałów, na których aktywność jest znikoma, negatywnie wpływa na
wizerunek firmy.
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W ocenie zespołu badawczego (ale i osób z sektora oświatowego) problemem jest brak
obiektywnych kryteriów ocen oferty i poszczególnych podmiotów. Pewnego rodzaju
certyfikacji, rekomendacji, poleceń, znaków jakości, jakiegoś systemu nagrodzenia
najlepszych prywatnych edukatorów a także obiektywnych kryteriów poświadczających
wysoki poziom edukacyjny poszczególnych podmiotów. Co więcej brakuje samej informacji
czy bazy podmiotów realizujących działania z zakresu edukacji kulturalnej. W związku z tym
tak niezwykle istotnym aspektem dla sektora prywatnego jest sfera reklamy i promocji.
Każdy podmiot zmuszony jest jednak zbudować ją w indywidualny sposób (i robi to przez
strony internetowe czy media społecznościowe na różnym poziomie – patrz: wyniki
netnografii). Brak bazy/portalu/strony internatowej powoduje, że znacznie utrudniona lub
wręcz niemożliwa staje się możliwości porównania i oceny oferty (nie tylko podmiotów
sektora prywatnego ze sobą, ale i wszystkich podmiotów i różnych sektorów na danym
obszarze).

Jednym z głównych celów projektu było oddanie głosu samym przedsiębiorcom. Któż lepiej
niż oni sami jest bardziej kompetentny by formułować rekomendacje? W części IV raportu
dotyczącej opinii badanych przedsiębiorców o sektorze prywatnym w kolorowych tabelach
(czerwonej i niebieskiej) umieszczono obszerne wskazania przedsiębiorców kulturalnych w
kwestii problemów i trudności jakie dostrzegają w prowadzeniu działalności gospodarczej w
obszarze edukacji kulturalnej oraz wskazania ich rekomendacji i pomysłów jak można
spróbować te problemy rozwiązać. Ponadto jeszcze jedno otwarte pytanie w ankiecie
dotyczyło wskazania rekomendowanych, pożądanych rozwiązań. Pytanie to brzmiało: „Jakie
działania byłyby dla Pana/i pomocne, ułatwiłyby realizację Pana/i oferty edukacji kulturalnej i
przyczyniłyby się do jej rozwoju?”. Wskazania badanych pokazały kilka obszarów w których
oczekują oni wsparcia, oto wybrane odpowiedzi respondentów:
Kwestie wsparcia finansowego – m.in. ulgi, dofinansowania:
ulgi w czynszu - to jest prywatny dom kultury;
udostępnianie lokali w "promocyjnych" cenach;
finansowanie lekcji uczniom z problemami środowiskowymi/zdrowotnymi;
tańszy wynajem sal;
dofinansowana, tak by każdy mógł skorzystać;
dofinansowanie do zajęć, aby obniżyć koszt czesnego;
dofinansowanie projektów realizowanych przez naszą placówkę;
głównie działania w obszarze finansów - ulgi, dotacje na materiały itp.;
dostępność dofinansowania bez konieczności realizacji stricte programu;
możliwość uczestnictwa w konkursach na realizację zadań publicznych( będąc podmiotem
gospodarczym, nie fundacją czy stowarzyszeniem);
dofinasowanie projektów (co za tym idzie zatrudnienie większej ilości profesjonalnych muzyków,
aktorów) - przedszkola, szkoły nie mają pieniędzy!!;
dofinansowanie strojów na występy;
możliwość uczestniczenia jednostek prowadzących działalność gospodarczą w konkursach miejskich
(np. na zagospodarowanie czas wolnego dla dzieci).
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Skuteczniejsza i bardziej powszechna informacja o ofercie:
baza danych skupiająca podobną ofertę [platforma internetowa porównująca oferty];
przede wszystkim działania związane z reklamą , to w moim przypadku jest najważniejsze. Chociaż
sama nie do końca umiem podejść do tego tematu;
zorganizowanie targów edukacji tego typu, stworzenie organizacji zrzeszającej małe podmioty;
informacje w mediach publicznych;
"reklama szeptana ", strona internetowa;
reklama na większą skalę;
stała reklama - plakat, ulotki, banery - w mediach , na ulicy, w szkołach i przedszkolach;
fajnym ułatwieniem byłoby myślę jakaś organizacja zrzeszająca wszystkie oferty kulturalne płatne i
bezpłatne, która docierałaby do mieszkańców danego obszaru z aktualną ofertą.

Lepsza współpraca z sektorem publicznym (w tym z samorządami):
bycie wspieranym i rekomendowanym przez np. urząd, wydziały kultury;
zapraszanie uczniów na występy na imprezach kulturalnych;
większa współpraca z władzami miasta, możliwość prezentacji umiejętności dzieci podczas
plenerowych imprez kulturalnych;
przychylne władze i instytucje publiczne;
większa chęć współpracy ze strony Urzędu Miejskiego;
wsparcie gmin w których działam oraz wsparcie techniczne i finansowe pokazów dzieci.

Lepsza współpraca z sektorem oświatowym:
zaangażowanie nauczycieli we wspólne projekty, większa otwartość szkoły na edukację w terenie,
poza szkołą;
więcej otwartości w szkołach na prywatne podmioty;
współpraca ze placówkami oświatowymi;
czytanie maili i odpowiadanie dyrekcji szkół, wpuszczanie do szkół na zajęcia;
otwartość placówek przedszkolnych - w ramach czasu pracy przedszkola;
jasne określenie kiedy można prowadzić takie zajęcia - żeby dyrektorzy mieli jasność;
świetlice czy zajęcia w placówkach oświatowych - zarówno wypełniające niszę w programie jak
również w ramach zagospodarowania czasu uczniom czekającym na zajęcia, czy odjazd do domu.

Lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania prywatnego sektora przez społeczeństwo:
więcej świadomości wśród rodziców;
więcej czasu, który moglibyśmy poświęcić na rozwój;
wolny rynek i brak preferencji dla kogokolwiek.

Działania szkoleniowe i rozwojowe:
szkolenia oferowane z zewnątrz nt. pozyskiwania środków i rozliczeń finansowych;
pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój bazy lokalowej;
chętni i wierni współpracownicy; własna umiejętność "oddawania" przestrzeni;
w zasadzie widzę tylko takie, które mogę podjąć sama… Większa przedsiębiorczość i odwaga.

Poprawa zaplecza technicznego:
zaplecze techniczne, sala z lustrami i dobrym parkietem.
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