
Mieszkaniec, ambasador, doradca…
Czym jest (a czym ma szansę być) Forum Ośrodka 
Kultury na warszawskiej Białołęce?



Po co Forum w BOK?



• włączanie mieszkańców dzielnicy we współtworzenie Białołęckiego 
Ośrodka Kultury i wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za 
sposób jego funkcjonowania

• potrzeba „łącznika” instytucji z potrzebami lokalnego (specyficznego) 
środowiska 

• tworzenie możliwości, żeby osoby i instytucje działające na Białołęce mogły 
lepiej się poznać, znaleźć płaszczyznę wymiany myśli i podejmować 
wspólne działania na rzecz mieszkańców

• rozwiązanie długofalowe

Po co Forum w BOK?



Projekt „Mieszkańcy 
w (o)środku kultury”

Działania przygotowawcze

• spotkania z przedstawicielami wspólnot, organizacjami i innymi podmiotami 
działającymi na terenie dzielnicy

• akcja plenerowa - oznaczanie przez mieszkańców ważnych dla nich miejsc w 
dzielnicy

Diagnoza potrzeb i oceny BOK przez jego użytkowników

• warsztaty
• spotkania animacyjne
• ankieta on-line

Stworzenie Forum Ośrodka Kultury - ciała doradczego BOK, reprezentującego różne 
grupy społeczne i łączącego instytucję z potrzebami lokalnego środowiska

Konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni po byłym boisku 
znajdującym się w sąsiedztwie BOK; działanie i przeprowadzone wspólnie z członkami 
Forum Ośrodka Kultury























Czym jest (a czym ma szansę być) 
Forum? 



Czym jest Forum?

 grupa ok. 20 osób, które postanowiły poświęcić swój czas, żeby pomóc 
Białołęckiemu Ośrodkowi Kultury lepiej funkcjonować i lepiej odpowiadać na 
potrzeby mieszkańców

 brak potrzeby formalizowania Forum

 nastawienie na wspólną pracę na rzecz BOK, a nie indywidualne korzyści  



Czym ma szansę być 
Forum?

Forum to nie może być instytucja lub grupa 

znajomych. Ważne jest to, że jego członkowie mają 

wspólny obszar, którym się fascynują, dlatego że bez 

własnej radochy i własnego napędu, i wiary w to, że 

integracja na różnych poziomach ma sens, nie 

można napędzić tego, o co tutaj chodzi, czyli 

współpracy z kulturą.

 miejsce spotkania ludzi, których łączy chęć działania na rzecz swojej 
społeczności i wiara w sens tworzenia / budowania wspólnoty poprzez szeroko 
pojęte działania kulturalne

 miejsce dzielenia się wiedzą i informacjami, przestrzeń dialogu i wymiany 
doświadczeń



 łącznik z lokalną społecznością

 lepsze promowanie działań BOK, przyciąganie mieszkańców, 
przekazywania im informacji o wydarzeniach („ambasador”),

 informowanie pracowników BOK o oczekiwaniach mieszkańców Białołęki, 
zbieranie opinii i przekazywania potrzeb różnych środowisk („barometr”)

 inicjator rozmowy o kierunkach działań podejmowanych przez BOK

 dostarczanie pomysłów i pomaganie w rozwiązywaniu problemów 
(„doradca”)

Czym ma szansę być 
Forum?

Przekazywać potrzeby (…) 

w stronę BOK, żeby ten celował 

w mieszkańców, a nie… w próżnię.



 inicjator nawiązywania współpracy z innymi podmiotami, które mogą pomóc 
wyjść z ofertą poza mury ośrodka i trafić do szerszej grupy odbiorców 

Czym ma szansę być 
Forum?

Przez wiele lat funkcjonowało w BOK 

takie przeświadczenie i nadal 

funkcjonuje, że mamy i mamy dużo, więc 

wystarczy jakoś tam wydać pieniądze, a 

nie pomnożyć, dostać nowe. Mamy wiele 

fajnych inicjatyw, ale tak naprawdę 

partnerstw prawie żadnych. I to trzeba 

zmieniać.



„Mieszkańcy 
w (o)środku kultury”

Działania przygotowawcze (III-IV)

• spotkania z przedstawicielami wspólnot, organizacjami i innymi podmiotami 
działającymi na terenie dzielnicy

• akcja plenerowa - oznaczanie przez mieszkańców ważnych dla nich miejsc w 
dzielnicy

Diagnoza potrzeb i oceny BOK przez jego użytkowników (V-IX)

• warsztaty
• spotkania animacyjne
• ankieta on-line

Stworzenie tzw. Forum Ośrodka Kultury (2015) – ciała doradczego BOK, 
reprezentującego różne grupy społeczne i łączącego instytucję z potrzebami lokalnego 
środowiska

Konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni po byłym boisku 
(2015/2016) znajdującym się w sąsiedztwie BOK; działanie i przeprowadzone 
wspólnie z członkami Forum Ośrodka Kultury



Konsultacje dotyczące zagospodarowania 
przestrzeni po byłych kortach tenisowych

(1) Diagnoza potrzeb mieszkańców okolicy 
boiska (ankieta)

(2) Partycypacyjne tworzenie rozwiązań 
(wykorzystanie metody design thinking) –
wsparcie merytoryczne Engage Warsaw

aktywny udział członków 
Forum Ośrodka Kultury















Co się udało, a co mogło pójść 
lepiej?



Co się udało, a co mogło pójść lepiej?

 Powołanie Forum Ośrodka Kultury

• aktywni, różnorodni i zaangażowani 
mieszkańców (choć nie wszyscy)

• zaangażowanie Forum 
w konkretne działanie - lepsze dotarcie do 
mieszkańców!

• skupienie na działaniu, a nie na 
formalnościach, nastawienie na 
autentyczną współpracę na rzecz 
lepszego działania BOK

Co się udało: Co mogło pójść lepiej:

 zakorzenienie pomysłu i wiary w 
Forum we wszystkich pracownikach 
BOK

 utrzymanie harmonogramu 
(nieprzewidziane sytuacje)

 pełniejsze zaangażowanie wszystkich 
członków Forum w działanie na rzecz 
BOK



Dziękujemy za uwagę

Maria Nowak 

mnowak@stocznia.org.pl, tel. (22) 100 55 94

Katarzyna Sztarbała

k.sztarbala@bok.waw.pl

Projekt realizowany w ramach programu 

Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego z Funduszy EOG.
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