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ankieta przeprowadzona została w 2010 roku



Pytanie 5 - czego brakuje na osiedlu?

Najbardziej potrzebne:

KULTURA: publiczne, ogólnie dostępne instytucje i organizacje oferujące dostęp do kultury

MIEJSCA SPOTKAŃ: publiczne, ogólnie dostępne miejsca spotkań i spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - odkryte 

lub zamknięte, odrębne lub wspólne, ale zawsze umożliwiające rekreację, dostęp do kultury i edukacji nieformalnej, integrację osiedlową i 

sąsiedzką

SPORT: publiczne, ogólnie dostępne miejsca rekreacji sportowej, odkrytej, plenerowej lub zamkniętej, pieszej lub zmechanizowanej w różnym 

stopniu (rolki, rower, hulajnogi, inne)

ZIELEŃ: dobrze utrzymanych, otwartych i bezpiecznych terenów zieleni miejskiej stosownie oświetlonej i połączonej z urządzeniami 

rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych

PARKINGI: miejsc postojowych, parkingów

USŁUGI: dużych, ale tanich sklepów tzw. zakupów codziennych

BEZPIECZEŃSTWO: brakuje poczucia bezpieczeństwa, ochrony przez stosowne służby, porządku, czystości, spójności estetycznej

WSPÓŁPRACA: zaangażowania, integracji, spotkań, dyskusji - ten brak wynika m.in. z braku miejsc umożliwiającym taką aktywność

Analiza wyników badao (pytanie 5.) pozwala stwierdzid, że bez względu na wiek, mieszkaocom brakuje miejsc spędzania czasu wolnego oraz 
rozwijania i realizowania zainteresowao i pasji, nie tylko kulturalnych, ale także sportowych. Nie jest to zatem potrzeba kulturalna, ale raczej 
kulturowa, ponieważ wpisuje się w ogólną psychofizyczną kondycję człowieka (psyche+ciało). Nie dotyczy to też tylko instytucji i miejsc 
zamkniętych, dostępnych np. na zapisy (np. zajęcia dla dzieci, boiska) lub z biletami wstępu (np. kina, muzea). Chodzi przede wszystkim o 
niezinstytucjonalizowane i bezpłatnie dostępne miejsca spotkao, tj. miejsca plenerowe (ławki, skwery, czemu służyd ma postulowane 
zagospodarowane terenów zielonych) lub wnętrzowe, co ważne - nieformalne. Bezpłatny dostęp do instytucji i miejsc kultury stanowi – zgodnie z 
postanowieniami Instytucji Kultury Wrocław 2016 – najważniejszy obecnie aspekt udziału mieszkaoców miasta w kulturze. Jest to najpilniejsza 
potrzeba, niewykluczająca jednak innych, równie ważnych, jak np. zbyt mała liczba miejsc postojowych, czy słaba obecnośd patroli służb 
porządkowych i wynikające z tego poczucie zagrożenia w przestrzeni publicznej, szczególnie wieczorami (z tym ma związek braku oświetlenia tych 
miejsc). Mieszkaocy czują też potrzebę utrzymania porządku i spójności estetycznej, co pozostaje w ścisłym związku z postulowanym istnieniem 
nieformalnych miejsc spotkao. Mieszkaocy odczuwają brak dobrej przestrzeni publicznej dającej im możliwośd integracji osiedlowej lub 
sąsiedzkiej. Brak ten generuje ryzyko marazmu społecznego i dezintegracji osiedlowej, zapóźnieo kulturalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, 
niskiego poziomu postaw obywatelskich oraz zadowolenia z życia codziennego, w tym szczególnie osób wykluczonych. Według diagnozy 
Instytucji Kultury Wrocław 2016, zawartej w prezentacji aplikacyjnej w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016, są to 4 grupy: seniorzy, 
osoby z deficytem sprawności, dzieci i młodzież oraz mniejszości etniczne.
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miasto dla ludzi miasta powinny być dla ludzi, nie dla aut

miejscowi miastowi swoi, lokalni, jednocześnie otwarci, globalni

wrosławni sławni swoim miastem, dumni ze swojego miasta

miejscówka dobre, sprawdzone, znajome miejsce

wrocław-enter wschodnie wejście do miasta

centrum nowe nowe wschodnie centrum miasta w ramach 

decentralizacji

de-center decentralizacja miasta na korzyść wschodniego centrum

problem-no! deklaracja, okrzyk, rozwiązanie problemu

rewital skrótowa wersja rewitalizacji

wrotok rozmowa we Wrocławiu o Wrocławiu

poGGadajmy zachęta do rozmów, spotkań, choćby internetowych

miastówka inicjatywa w mieście, miasto dla miejsca, miejsce dla 

miasta

wro4us „wro for us” wersja anglojęzyczna czyli „Wrocław dla nas”

wroc-misja poważna sprawa, misja do wykonania, działanie, akcja

miej...miejsce jeśli coś zrobisz, będziesz mieć swoje miejsce

8 scen osiem osiedli, różnych odsłon, różnych scen, ale wspólne cele
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