MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 10.06.2017
Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 10.06.2017, Ogród Społeczny Fabryki Pełnej
Życia Podczas imprezy: Industriada 2017- Święto Szlaku Zabytków Techniki
Czas trwania: 12:00-18:00
Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Jakub Bukowski, Agnieszka
Kostecka, Dawid Bochenek
Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:
Frekwencja wynosiła ok. 100 os.
Wypełniono 65 ankiet PYTANIE NA SZNURKU (liczba ankiet różni się od liczby uczestników
konsultacji ze względu na fakt, iż część ankiet podpisywana była przez kilka osób).
14 osób oznaczyło na mapie skąd przyjechało.
91 os. wzięło udział w rozmowie na temat funkcji przestrzeni miejskiej (po zaprezentowaniu
fotografii.)
Zadanie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem.

Mobilny Punkt Konsultacyjny

przygotowany został w oparciu o informacje zawarte w „Opracowaniu zbiorczym
zawierającym scenariusze działań, które mają być podjęte podczas procesu rewitalizacji
terenu objętego projektem „Fabryka Pena Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy
Górniczej” przygotowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”.
Organizacja punktu konsultacyjnego miała na celu nie tylko bliższe poznanie osób
mieszkających lub odwiedzających Dąbrowę Górniczą – ich miejsca zamieszkania, sposobów
komunikacji i transportu, celu w jakim znaleźli się (lub znajdują zazwyczaj) w śródmieściu
miasta oraz uchwycenie ich podstawowych potrzeb i oczekiwań wobec centrum Dąbrowy
Górniczej, ale również zapoznanie ich z projektem „Fabryka Pena Życia - rewitalizacja
śródmieścia Dąbrowy Górniczej” i tematem rewitalizacji jako kluczowego elementu rozwoju
społeczno-gospodarczego miasta i rozwiązywania problemów społecznych, co wpłynie na
budowanie tożsamości lokalnej i wzmacnianie kapitału społecznego Dąbrowy Górniczej.
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Przygotowano trzy narzędzia konsultacyjne:
1.

PYTANIE NA SZNURKU

Na wejściu znajdowała się krótka ankieta zawierająca następujące pytania:
-W jakim celu zazwyczaj przyjeżdżasz do centrum Dąbrowy Górniczej?
-Czy bywasz tu także w innych celach- jakich?
-W jaki sposób chciał(a)być tu spędzać czas (a teraz tego brakuje)?
Wypełnione ankiety wieszane były na sznurku.
2. Na ścianie namiotu zawieszona została mapa Dąbrowy Górniczej. Uczestnicy
konsultacji poproszeni zostali o zaznaczenie samoprzylepną karteczką miejsca, z
którego przyjechali.

3. Ćwiczenie „miasto idealne” czyli pakiet zdjęć przedstawiających różne typy przestrzeni
miejskiej oraz ich funkcje Na osobnym stole punkt umieszczone zostały zdjęcia w formie
prezentora inspiracji. Fotografie przedstawiały różne typy przestrzeni miejskich oraz ich
funkcje. Uczestnicy konsultacji proszeni byli wskazanie tych funkcji, które ich zdaniem
powinno pełnić śródmieście Dąbrowy Górniczej. Moderatorzy na bieżąco notowali wnioski z
ćwiczenia oraz pojawiające się przy okazji wykorzystania narzędzia pomysły i inicjatywy
mieszkańców.

Za udział w badaniach uczestnicy otrzymywali przypinkę przedstawiającą Fabrykę Pełną Życia

OMÓWIENIE
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Uczestnicy Święta Szlaku Zabytków Techniki- Industriada 2017- KIM BYLI I SKĄD
PRZYJECHALI?
Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby w różnym przedziale wiekowym dzieci i
młodzież, osoby młode, osoby w średnim wieku, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.
Głównie były to rodziny z dziećmi biorącymi udział w atrakcjach zaproponowanych przez
wystawców Industriady 2017 - obiektu zaprzyjaźnionego „Fabryka Pełna Życia”.

Dominującą grupą badanych byli mieszkańcy Centrum Dąbrowy Górniczej i dzielnicy Gołonóg
(ponad polowa badanych), reszta osób to głównie mieszkańcy Redenu, Broadway i Mydlic
oraz miast ościennych. Kilka osób pochodziło ze śląskich miast, były to rodziny, które co roku
stawiają sobie cel odwiedzenia jak największej liczby punktów świętujących Industriadę.
Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia
Dąbrowy Górniczej?
Uczestnicy konsultacji przyjeżdżają do centrum Dąbrowy Górniczej głównie w celach
zakupowych i w celu uczestniczenia w miejskich imprezach plenerowych. Część z badanych
przyjeżdża do centrum także spotkać się z rodziną i znajomymi.

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie
Górniczej? Czego im brakuje?
Jako brakujące funkcje śródmieścia wskazywane były funkcje rozrywkowo-kulturalne
realizowane w formie koncertów, festiwali, klubów muzycznych, klubokawiarni i galerii
sztuki, kina, amfiteatru. Kolejna funkcją były rozrywki dla rodzin z dziećmi: rozległy plac
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zabaw nie tylko dla dzieci(padało stwierdzenie: industrialny plac zabaw), wodny plac zabaw,
park trampolin, miejska bawialnia, tory rolkowe i skatepark, ścianka wspinaczkowa i park
linowy.

Blisko 1/3 ankietowanych wyraziła także potrzebę utworzenia interaktywnego

muzeum dąbrowskiego przemysłu, co zaskakujące, niemal każda osoba mówiąca o muzeum
podkreślała, że

powinny tam odbywać się manualne zajęcia dla dzieci polegające na

konstruowaniu przedmiotów w oparciu o podstawowe prawa fizyki. Kolejna co do
liczebności grupa mówiła o potrzebie utworzenia miejsca spotkań, z kawiarniami, punktami
gastronomicznymi, zewnętrznymi stolikami wraz ze strefą relaksu z leżakami, hamakami w
otoczeniu miejskiej zieleni.
Dominującym wyborem były fotografie przedstawiające rozwiązania pochodzące z Essendawna Kopalnia Zolleverein (miejsce spotkań, imprez masowych, festiwali, aktywnego
wypoczynku) oraz Park Krajobrazowy w Duisburgu ( ogród botaniczny, miejsce wypoczynku,
relaksu). Kolejnymi fotografiami były Peper Island i Hamaki w Nowym Yorku. w Kopenhadze.
Wskazywano także na ściankę wspinaczkową i park linowy oraz plac zabaw.
REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ
Do godziny 16:00 padał deszcz. Wiązało się to z niewielką liczba osób uczestniczących w
konsultacjach. Po godzinie 16:00 w punkcie konsultacyjnym znacznie zwiększyła się
frekwencja.

Zaleca się unikanie organizacji punktów konsultacyjnych na otwartych

przestrzeniach podczas niesprzyjających warunków pogodowych lub w przypadku braku
innej możliwości wydłużyć ich funkcjonowanie do czasu uzyskania zadawalającej frekwencji.
Ze względu na dużą ilość osób pytających o szczegóły projektu i możliwość śledzenia etapów
jego realizacji rekomenduje się przygotowanie karteczek z kontaktem e-mailowym i adresem
strony internetowej www.fabrykapelnazycia.pl .
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