
Raport z bada� nad
dostępno�cią instytucji

kultury dla rodzin z
małymi dzie�mi

 

 



KULTURAPRACAMIASTO

Fundacja 
Rodzic w mie�cie

dostępność miejsc i usług 
bezpieczeństwo
zieleń i czyste powietrze

worka&family balance
przedsiębiorczość rodziców
edukacja pracodawców

dostępność miejsc i oferty
promowanie dobrych praktyk 
szkolenia dla instytucji



 WŁĄCZANIE RODZIC�W Z
MAŁYMI DZIE�MI DO ŻYCIA

KULTURALNEGO
 

WSPIERANIE INSTYTUCJI
KULTURY W OTWIERANIU SIĘ NA

RODZINY Z MAŁYMI DZIE�MI
 

WPROWADZENIE DO EDUKACJI
KULTURALNEJ INNOWACYJNYCH

NARZĘDZI
 

PROMOWANIE DOBRYCH
PRAKTYK INSTYTUCJI KULTURY

 

PROMOWANIE INNOWACYJNYCH
NARZĘDZI W EDUKACJI

KULTURALNEJ
 



 

 

 

 

 

DZIECKO 
 

RODZIC
 

SPECYFIKACJA GRUP
DOCELOWYCH

 

RODZINA
 

GO�� O SPECYFICZNYCH
WYMAGANIACH OPARTYCH NA

DOSTOSOWANIU TRE�CI I
FORMY DO ETAPU

ROZOWJOWEGO
 

GRUPA OS�B W R�ŻNYM
WIEKU, O R�ŻNYCH

POTRZEBACH, KT�RA
ODWIEDZA I PRZEŻYWA

TRE�CI WSP�LNIE W
UNIKALNY I CZĘ�CIOWO

ZBIORCZY SPOS�B
 

GO��, KT�RY ZACZYNA NOWY
ETAP ODWIEDZANIA INSTYTUCJI

KULTURY W TOWARZYSTWIE -
RYZYKO WYKLUCZENIA

POPRZEZ SPECYFICZNĄ FORMĘ
TOWARZYSZENIA

 



 

 

 

 

 

DZIECKO 
 

RODZIC
 

DOSTĘPNO��
 

RODZINA
 

MUSI PRZYJ�� Z RODZICEM -
ROLA RODZICA 

 

MUSI MIE� MOŻLIWO��
KOLEKTYWNEGO

PRZEŻYWANIA TRE�CI W
POŁĄCZENIU Z

UNIKALNYM, OSOBISTYM
DO�WIADCZENIEM

JEDNOSTEK
 

CHCE PRZYJ�� Z DZIECKIEM
 

OCENA ETAPU 
ROZWOJOWEGO

 

ZAGROŻONY "WYKLUCZENIEM" 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

zbadanie dostępno�ci
 
 
 

zbadanie potrzeb
 
 
 zbadanie motywacji

 
 

badanie stylu zwiedzania
 
 
 

  

DOSTĘPNO��
 Cele badania

 



 

 

 

 

 

 

DOSTĘPNO��
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

metoda: CAWI
 
 

badani: rodzice dzieci w wieku 0-6 lat
 
 
 czas: 12-20.11.2021

 
 
 

pr�ba: og�lnopolska N=1000
 

Metodologia bada�
 



Jak często rodzice chodzą do
instytucji kultury?

 

DOMY KULTURY 29%

PRZYNAJMNIEJ RAZ W
MIESIĄCU 

 
MUZEA  19%

TEATRY 15%
 

TEATRY DLA DZIECI 23% 

GALERIE SZTUKI  15%

RAZ NA P�Ł ROKU 
 

MUZEA  19%

DOMY KULTURY 29%

TEATRY 15%

TEATRY DLA DZIECI 23% 

GALERIE SZTUKI  15%



WIZYTA RAZ W ROKU
ILU RODZICÓW ODWIEDZA INSTYTUCJE RAZ W ROKU
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Czy respondenci rzadziej odwiedzają
instytucje kultury od kiedy zostali rodzicami?

 

RODZICE RZADZIEJ
CHODZĄ DO INSTYTUCJI

KULTURY  64%
 

 



Dostępna oferta instytucji
kultury w okolicy

 
W MOJEJ OKOLICY

ZNAJDUJĄ SIĘ...
 

OKOLICZNE INSTYTUCJE, KT�RE 
 ORGANIZUJĄ WYDARZENIA DLA RODZIN...

 

DOMY KULTURY 86%
 

DOMY KULTURY 62%

TEATRY 62%

MUZEA 75%

GALERIE SZTUKI 56%

MUZEA 26%

TEATRY 19%

GALERIE SZTUKI 13%TEATRY DLA DZIECI 47%

TEATRY DLA DZIECI 39%



0 10080604020

teatry dla dzieci

domy kultury

muzea

galerie sztuki

teatry

filharmonia

nie chodzę z dzie�mi do
instytucji kultury

Do jakich instytucji kultury najczę�ciej
zabierasz dziecko?

56%

43%

40%

19%

17%

6%

14%



Jak to robią brytyjscy rodzice?
 

35%  NIGDY NIE CHODZĄ DO
MUZEUM BEZ DZIECI

 

29% NIGDY NIE CHODZĄ DO
TEATRU BEZ DZIECI

 

2/5 BRYTYJSKICH RODZIC�W
NIGDY NIE MIAŁA

NEGATYWNYCH DO�WIADCZE�
W INSTYTUCJACH KULTURY 

 

TYPOWY BRYTYJCZYK ZABIERA
DZIECKO 4 RAZY DO ROKU DO

MUZEUM
 

GŁ�WNYM POWODEM
NEGATYWNYCH DO�WIADCZE�
BYŁ BRAK STREFY DLA DZIECI

 

1/5 RODZIC�W NIE ODWIEDZA
GALERII SZTUKI Z POWODU

BRAKU ANGAŻOWANIA DZIECI 
 

DRUGIM POWODEM
NEGATYWNYCH DO�WIADCZE�

BYŁ BRAK BRAK MIEJSCA NA
W�ZKI

 

 

 

https://www.artsprofessional.co.uk/news/parents-more-likely-visit-galleries-
children-says-survey



Dlaczego rodzice nie zabierają dzieci
do instytucji kultury?

0 10080604020

są za małe, żeby co� zrozumie�

oferta niedostosowana do wieku

dziecko będzie się nudzi�

dziecko zacznie płaka� i będę
musiała/musiał wyj��

skupiam się tylko na opiece nad
dzieckiem
uważam, ze dzieci przeszkadzają
innym 
rodzinne wizyty w instytucji
kultury są drogie



chcę zapewnić
dzieciom kontakt

z kulturą

nie chcę
rezygnować z

życia kulturalnego

dziecko lubi
takie wizyty

takie wizyty są
relaksujące

to korzystne dla
rozwoju dziecka

to ciekawy sposób
spędzania czasu z
dziećmi

organizują
wydarzenia dla
dzieci

POWODY

W jakim celu zabierasz dzieci do
instytucji kultury?

 

63%

58%

55%

51%

47%

41%

43%

20%

chcę uczyć dzieci
korzystania z
instytucji kultury



Czy mają pa�stwo ulubioną instytucję, do
kt�rej wracają z dzie�mi?

 

jest kilka takich miejsc
39%

jest jedno takie miejsce
29%

nie ma takich miejsc
21%

nie wiem
11%



0 10080604020

dzieci lubią to miejsce

są atrakcje dla dzieci

korzy�� edukacyjna

jest miła atmosfera

to miejsce przystosowane
dla dzieci

odpowiada mi oferta
edukacyjna

Co decyduje o tym, czy rodzice wr�cą?

cała rodzina spędza tam
miło czas

22%

14%

13%

12%

11%

10%

10%



Jakie znaczenie ma zdanie dziecka w
kwestii wyboru miejsca wizyty?

88% rodzic�w uważa zdanie dziecka za
ważne, a dla 76% rodzic�w zdanie

dziecka ma duży i bardzo duży wpływ
na decyzje 



Czy rodzice korzystali z
dedykowanej oferty dla rodzin?
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zajęcia są
interesujące

także dla mnie

prowadzący mają
dobre podejście

do dzieci

zajęcia odbywają 
się w dogodnych

terminach 

zajęcia są
darmowe

robię to dla rozwoju
dziecka

to pożytecznie
spędzony czas

chcę, żeby dziecko
spędzało czas z
innymi dziećmi

POWODY

Dlaczego zabierają pa�stwo dzieci na
wydarzenia dedykowane w instytucjach

kultury?

59%

58%

57%

49%

42%

41%

35%

32%

dzieci dobrze się
bawią na takich
spotkaniach



Dlaczego rodzice nie uczestniczą w 
wydarzeniach dedykowanych?

0 10 20 30 40

wydarzenia są za rzadko 

terminy/godziny nam nie pasują 

są zbyt daleko 

są drogie 

dziecko jest za małe 

dziecko nie chce brać udziału 

osoby prowadzące nie mają odpowiedniego podejścia 



Jak często rodzice wychodzą z instytucji kultury
lub dedykowanego wydarzenia z powodu

potrzeb dziecka?

KILKA RAZY
33%

NIGDY
31%

RAZ
21%

TRUDNO POWIEDZIE�
8%

PRAWIE ZAWSZE
5%



Czy rodzice mają gotowo�� pojecha� do
odległej instytucji?

 

56% rodzic�w udałaby się w podr�ż
do odelgłej instytucji z dzie�mi, gdyby

miała pewno��, że jest przyjazna
rodzinom 



Jak rodzice korzystają z instytucji kultury?
 

Z prze
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Czy rodzice korzystają z przewodnik�w
audio?

 

RAZ

WIELE
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Czy rodzice korzystają z nowych technologii
w instytucjach kultury?

 

 

68% rodzic�w korzysta z dostępnych
nowych technologii w instytucji,

kt�rą odwiedza



Dlaczego 1/3 rodzic�w nie korzysta z nowych
technologii?

 

 

0% 20% 40% 60%

skupiam się na pilnowaniu dzieci 

nie ma ich w instytucjach, które odwiedziliśmy 

mój telefon nie jest przystosowany 

dzieci nie były zainteresowane 

bałam/em się, że dzieci uszkodzą sprzęt 



Co jest najważniejsze w wizycie
rodziny w instytucji kultury?

 

79% rodzic�w uważa, że
najważniejsze w wizycie w instytucji
kultury jest, aby dziecko dobrze się

bawiło i nauczyło się czego�
warto�ciowego



Co ułatwia rodzicom wizyty w instytucjach
kultury?

 

0% 20% 40% 60%

strefa dla dzieci 

szczegółowe informacje w internecie 

rezerwacja online 

informacje o przestrzeni dostosowanej do potrzeb rodzica 

oferta gastronomiczna 

zapewnione miejsce parkingowe 

wejście bez kolejki dla osób z dziećmi 

płatność online 



Co ułatwia rodzicom wizyty w instytucjach
kultury, a co jest bez większego znaczenia

 

0% 20% 40% 60%

przyjazna kadra 

miejsca do siedzenia  

interaktywne obiekty, które zajmą dzieci 

przestrzeń, w której łatwo mieć dziecko w zasięgu wzroku 

możliwość dotykania/eksplorowania 

innowacyjne sposoby prezentowania treści 

gastronomia w obiekcie 

zabezpieczenie chroniące przed zniszczeniem obiektów 

brak mocnych bodźców dźwiękowych i świetlnych 



 
 



RODZIC
 

DZIECKO
 

potrzeby
techniczne

rodzica

 

potrzeby
poznawcze

dzieci

Schemat potrzeb
 



Nasza oferta

Struktury promocyjne oparte o storytelling -
copywriting, projekty stron, logotypy

Audyty i diagnozy pod kątem dostępno�ci dla
rodzin z małymi dzie�mi i standard�w

edukacji kulturowej

Koncepty kreatywne w organizacji
przestrzeni, aranżacja zasob�w,

intertekstualno��

Scenariusze zaję�, wydarze�, koncepty
kreatywne przekładające warto�ci edukacyjne

na 

Konsultacje dotyczące innowacyjnych
narzędzi w edukacji kulturowej



 
 

Zapraszamy do kontaktu.
 
 

Olga Hilger 
koordynator ds kultury 

w Fundacji Rodzic w mie�cie
 

olga.hilger@rodzicwmiescie.pl

FACEBOOK/RODZICWMIESC IE

http://rodzicwmiescie.pl/
http://www.facebook.com/rodzicwmiescie

