
RAPORT

DIAGNOZA 
POTRZEB
I POTENCJAŁU
KULTUROWEGO
SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ

2022



Dofinansowano 
ze środków 
Programu 
Lokalne Partnerstwa 
Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności,
realizowanego przez
Akademię 
Rozwoju Filantropii 
w Polsce.



GRUPA INICJATYWNA
REAL IZATOR D IAGNOZY

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna 

w  Słupcy

Miejski Dom Kultury w Słupcy

Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy



Raport jest 
efektem badań,
których celem było
poznanie potrzeb 
i potencjału kulturowego
mieszkańców gminy
miejskiej Słupca.



SŁUPCA
gmina miejska
powiat słupecki
województwo wielkopolskie 

liczba ludności*

źródło: https://www.bip.umslupca.finn.pl/res/serwisy/pliki/29653298?version=1.0 

12.910

powierzchnia*
10,3 km

*źródło: https://www.bip.umslupca.finn.pl/res/serwisy/pliki/29653298?version=1.0 



Młodzi ludzie zapytani o znaczenia słowa KULTURA, określili je
wieloaspektowo, poprzez TRADYCJĘ, HISTORIĘ, SPOTKANIA Z LUDŻMI, 

i szeroko rozumianą LITERATURĘ.

mówię KULTURA, myślę... 

wiersz

teatr

książka

hymn

graffiti
religia

koncerty
sztuka



- gdzie i w jaki
sposób czas wolny
spędzają młodzi
ludzie

Aktywność,
do której wykorzystaliśmy

wędrujący flipchart
 pozwoliła poznać 

odpowiedzi na nurtujące 
nas pytania 

- w jakich działaniach
organizowanych przez
MDK i  bibliotekę biorą
udział 
- czy korzystają 
z oferty innych
lokalnych instytucji 



mega dobre kino
ciekawy
sztuka
muzyka
plastyka
zabawa 
rozrywka
kultura

piękny zapach starych książek
spokój
książka
hobby
odpoczynek
nauka
strategia
nowoczesność 

W KILKU SŁOWACH? 



młodzi - młodym 
najczęściej pojawiające się propozycje wydarzeń,
do udziału, w których zaprosiliby swoich
rówieśników 

Pytanie na sznurku 

7

 

kino letnie

rajd rowerowy5

Badanie z młodzieżą prowadzone było metodami
aktywnymi

3 warsztaty 
fotograficzne

warsztaty 
filmowe

2

główny kanał komunikacji - messenger 
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ZNAM  - LUBIĘ - UWAŻM, ŻE - WIEM, ŻE

w ankiecie udział wzięło 11  młodych
respondentów;
poniżej prezentujemy pytania, które 
uzyskały 5 lub więcej pozytywnych 
odpowiedzi 

 
postać A. Szeluty - kompozytora i pianisty - 5 
historię mojego miasta - 7 
potrzeby kulturalne swoich rówieśników  -7
ofertę MDK i korzystam z niej  - 6 

ZNAM 4/5

 
czas wolny spędzać
aktywnie - 11
chodzić do kina -8 
organizować czas wolny
dla innych - 7

LUBIĘ 3/5

 
E. Fiszer urodził się w Słupcy - 5
w bibliotece mogę realizować swoje pasje - 6 
poprzez gry terenowe poszerzam swoją wiedzę - 8
chętnie zaangażuję się w organizację wydarzeń 
i wezmę w nich udział  - 8 

WIEM, ŻE  4/5 

 
biblioteka jest miejscem
dla młodych ludzi - 6
e-booki są lepsze niż
książka drukowana - 5

UWAŻAM, ŻE  2/3



Punktem wyjścia do rozmów,
badających potrzeby SENIORÓW
w zakresie wykorzystania przestrzeni
miejskiej do plenerowych działań
kulturalnych, był PLAN MIASTA. 

SKWER IM. A. SZELUTY
I PARK MIEJSKI 
spotkania autorskie
scena plenerowa - kameralne 
koncerty 
plenerowe warsztaty 
kulinarne, 
efektem których 
będzie książka 
kucharska

PROMENADA
I JEZIORO 
kawiarenka
leżaki i książki 



ROZMOWY W BIBLIOTECE 

SKWER IM. A. SZELUTY - JEZIORO - PROMENADA 

 

DLA DZIECI
półkolonie

zajęcia na plaży
przedstawienia teatralne

 

DLA KOBIET
koncerty i kino plenerowe
warsztaty kreatywnego pisania
joga
pchli targ
leżaki i książki w plenerze 
 



wnioski
MŁODZI LUDZIE. Czas wolny spędzają aktywnie - co
potwierdziło się w ankiecie. Korzystają z oferty
kulturalnej miasta w ograniczonym zakresie, 8/11 osób
odwiedza lokalne kino. O MDK i bibliotece wyrażają
się ciepło, lecz czasem stereotypowo. Znają ofertę
MDK - wybiórczo, jednak uważają że nie jest ona zbyt  
atrakcyjna dla nich i ich rówieśników. Nie znają oferty
biblioteki, choć uważają że może być ona miejscem
realizacji pasji młodych ludzi.  7/11 badanych uważa,
że zna potrzeby kulturalne swoich rówieśników 
i chętnie zorganizowaliby dla nich czas wolny. 

SENIORZY. Aktywnie działającą grupa społeczna,
korzystającą z oferty kulturalnej miasta, jednak
wyrażającą potrzebę jej poszerzenia. Podczas
spotkania mocno wybrzmiała potrzeba organizacji
tzw. kawiarenki - miejsca spotkań do rozmów, przy
kawie lub po prostu z książką. Chętni do udziału 
w plenerowych działaniach kulturalnych. 

KOBIETY. Potrzeba organizacji czasu wolnego dla
dzieci i kobiet. Miejsce organizacji działań - plener. 





W ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW
rekomenduje się DOBRO WSPÓLNE o brzmieniu  

rekomendacje 

ZIELONA SŁUPCA

JEZIORO
PROMENADA

SKWER 

PARK MIEJSKI  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 
leżaki, tablice informacyjne, mobilna scena i meble

plenerowe, półki bookcrossingowe 
 

I WYKORZYSTANIE JEJ POTENCJAŁU DO ORGANIZACJI
PLENEROWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
kino letnie, spotkania autorskie, warsztaty, koncerty,
ścieżki edukacyjne, a ich śladem gry miejskie 



 WYDAWNICTWO BRAMY KULTURY


