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BUDYNEK I OTOCZENIE

ODA Firlej mieszczący się przy ul. Grabiszyńskiej, jako jedyny z 27 instytucji, 
dla których organizatorem jest Gmina Wrocław, nie posiada własnej siedziby 
i część dotacji przeznaczanych jest na czynsz (100 000 PLN rocznie), tym 
samym uszczuplając kwotę na działalność. Sytuacja ta narzuca pewne 
ograniczenia, jak chociażby brak możliwości przeprowadzenia większych 
zmian czy wynajmowania powierzchni (pozostałe podmioty posiadają taką 
możliwość, co niekwestionowanie zasila ich budżet). Ponadto Firlej nie ma 
wpływu na to, jakie podmioty z nim sąsiadują w bryle budynku (aktualnie 
sklep spożywczy oraz biuro ubezpieczeniowe). 

Firlej „zaczyna się” już na zewnątrz. 
W ramach współprac z innymi 
instytucjami przed wejściem 
znajduje się lodówka społeczna 
(jadłodzielnia Foodsharing Wrocław) 
oraz Punkt Pomocy Okresowej ze 
środkami higienicznymi (Fundacja 
Akcja Menstruacja). 

By otoczenie było bardziej 
estetyczne, pracownicy z własnej 
inicjatywy posadzili trawę na 
ogródku przed budynkiem, 
a na drzewie zawieszono domek dla owadów. Ponadto przed wejściem 
ustawiona została scena, na której, przy sprzyjającej pogodzie, odbywają się 
koncerty. 

Podczas pracy nad realizacją strategii marki na lata 2020-2023, budynek 
przystosowano dla osób z niepełnosprawnościami oraz mających problem 
z poruszaniem się – zamontowana została specjalistyczna winda, dzięki 
której można bez problemu dostać się do pomieszczeń na piętrze. 

WSTĘP

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej powstał w 1999 roku. Na przestrzeni 
22 lat instytucja niejednokrotnie przechodziła transformację – zarówno 
w kwestii swojej oferty, jak i obrazu zakorzenionemu w świadomości 
Wrocławian. W 2019 roku podjęta została decyzja o opracowaniu strategii 
marki, która miała na celu odświeżenie i uporządkowanie jej działań 
wizerunkowych. Dokument zawiera plan na lata 2020-2023. 

Obecnie jesteśmy na półmetku okresu ujętego w przygotowanym 
dokumencie. Jest to zatem odpowiedni czas na weryfikację przyjętych 
założeń oraz ewaluację podjętych działań.

PIERWSZE	WRAŻENIE	

Źródło 2 
www.facebook.com/photo/?fbid=10224322207274290& 
set=gm.1219376461905770

Źródło 1 
www.facebook.com/FirlejODA/photos/pcb.826594638222
603/5003983569618846
www.facebook.com/FirlejODA/photos/pcb.826594638222
603/5003983749618828
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Kolejnym elementem, który uległ transformacji jest elewacja budynku. 
We wrześniu 2021 roku pojawił się na niej zwycięski koncept wyłoniony 
w konkursie na wykonanie projektu muralu „Dźwięki natury, kolory 
architektury. Eko mural dla Firleja” realizowanego przy dofinansowaniu 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2021. Na uwagę zasługuje fakt, że po zeskanowaniu kodu QR 
znajdującego się przy drzwiach, zostaniemy odesłani do nagrania audio, 
w którym Joanna Grzelczyk „opowiada” mural. Nagraniu towarzyszą zdjęcia 
poszczególnych elementów.

Przy wejściu oraz na szybach umieszczone są plakaty z zapowiedziami 
nadchodzących wydarzeń organizowanych przez lub przy udziale Ośrodka 
Działań Artystycznych Firlej.

To, co rzuca się w oczy, to rozbieżność między tym, jak ośrodek wygląda 
na zdjęciach zamieszczonych na stronie internetowej, a tym, jak jest 
w rzeczywistości. Wchodząc na portal, Firlej prezentuje się atrakcyjnie, 
kolorowo. Rzeczywistość jest nieco bardziej szara i mroczna. Po części 
jest to spowodowane obostrzeniami, przez które np. bar, który poza 
rolą gastronomiczną poniekąd był ozdobą, aktualnie został wyłączony 
z użytkowania.

Źródło 3
www.facebook.com/Firlejkawiarnia/photos/1971342046377201

Ze względu na to, że Firlej nie jest właścicielem 
budynku, posiada ograniczone możliwości jego 
aranżacji/przebudowy. Zmiany, które zostały poczy-
nione od momentu opracowania strategii wskazują, 
że zespół, w ramach swoich możliwości, podjął się 
różnych inicjatyw mających na celu zagospodaro-

wanie przestrzeni w środku i na zewnątrz. Mimo wszystko wciąż istnieją 
obszary, które wymagają dodatkowych działań, jak np. przystosowanie toalet 
dla osób z niepełnosprawnościami i starszych. Pamiętać należy, że jedną 
z grup docelowych ośrodka są seniorzy, którzy niejednokrotnie mają proble-
my z poruszaniem się, ale i siadaniem/wstawaniem. Ponadto wielu emery-
tów posiada problem ze wzrokiem. Mając to na uwadze warto rozpatrzyć 
zastosowanie w Firleju oznaczeń kontrastowych (schody, drzwi).

Ocena:

6/10

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa ODA Firlej dostępna pod adresem www.firlej.wroc.pl na 
pierwszy rzut oka wygląda profesjonalnie. Budowa strony wykonana jest 
poprawnie, menu umieszczone na górze jest czytelne i logicznie podzielone 
na działy. Odnośniki do mediów społecznościowych oraz wyszukiwarka 
osadzone są intuicyjnie, w prawym górnym rogu. Dominującym elementem 
na stronie jest slider z aktualnymi/zbliżającymi się wydarzeniami, do któ-
rych zamieszczone są odnośniki ulokowane pod sliderem. Poniżej, wciąż na 
stronie głównej, znajdują się aktualności. W stopce umieszczone są standar-
dowe odnośniki typu polityka prywatności, BIP, kontakt. Jest tu również zapis 
na newsletter. To, co rzuca się w oczy, 
to niedostosowanie strony dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Ponadto witryna nie posiada certyfikatu 
SSL. Brak szyfrowanego połączenia 
wpływa na obniżenie wiarygodności 
i poczucia zaufania w oczach odbiorcy 
i może zniechęcać do powrotu na stronę 

Źródło 4
www.firlej.wroc.pl
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w przyszłości. Co więcej, niektóre przeglądarki mogą jej w ogóle nie otwo-
rzyć, chroniąc użytkownika przed korzystaniem z niezabezpieczonej witryny.

Dokonując głębszego audytu, niezależny konsultant z ramienia Multum PR 
stwierdza, że:

Strona www jest nowoczesna, intuicyjna w nawi-
gacji i na bieżąco aktualizowana. Wymaga jednak 
poprawek pod kątem UX oraz SEO. Powinna zostać 
dostosować dla osób z niepełnosprawnościami.

* 17.11.2021 r. konsultant tworzący poniższy dokument otrzymał informację, 
że pojawiła się strategia dostosowania ODA Firlej do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami. Strona internetowa zostanie dostosowana jako pierwsza. 

• witryna nie jest dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami według standardów 
WCAG 2.0.*,

• zakładka „O nas” wymaga ak-
tualizacji – chodzi o informację 
odnośnie nieprzystosowania 
budynku dla osób z niepełno-
sprawnościami,

• strona nie posiada opisu meta 
description – wpływ tagu na 
ranking w wyszukiwarce jest 
znikomy, należy jednak pamię-
tać, że właśnie ten opis zachę-
ca internautów do kliknięcia 
w stronę. Warto więc uzupełnić 
go o podstawowe informacje 
o witrynie,

• strona jest responsywna, jednak 
elementy dotykowe w wersji 
mobilnej (przyciski i łącza) mają 
nieodpowiedni rozmiar (szcze-
gólnie w stopce) i zbyt mało 
przestrzeni wokół siebie,

• szybkość ładowania strony 
nie jest zła, jednak można ten 
element poprawić,

• do strony podpięte są statystyki 
Google Analytics, warto wyko-
rzystać dodatkowe narzędzie 
monitorujące ruch na stronie – 
Facebook Pixel,

• brak pliku sitemap.xml – uła-
twia on robotom Google nawi-
gację po stronie www. Dzięki 
zawartym w nim informacjom 
zwiększamy szansę na to, by 
w wyszukiwarce dostępne były 
podstrony, na których widoczno-
ści nam zależy,

• kolory tła i pierwszego planu 
posiadają niewystarczający 
poziom kontrastu (jak już było 
wcześniej wspomniane, wielu 
ludzi ma problem z niedowidze-
niem). W tym przypadku chodzi 
przede wszystkim o grafiki 
umieszczone na sliderze,

• obrazy na stronie nie posiadają 
atrybutów alt (elementy infor-
macyjne powinny mieć krótki, 
opisowy tekst zastępczy),

• na stronie wyświetlane są ob-
razy z nieprawidłowym współ-
czynnikiem proporcji,

• brak pliku security.txt – pomaga 
on zdefiniować proces bezpiecz-
nego ujawniania luk w zabezpie-
czeniach przez badaczy bezpie-

czeństwa,

• pliki cookie nie posiadają usta-
wionych flag Secure, HttpOnly 
i SameSite,

• strona posiada biblioteki 
JavaScript ze znanymi lukami 
w zabezpieczeniach.

Szczegółowy raport 
dostępny jest jako 

załącznik do 
niniejszego dokumentu.

Ocena:

7/10

MEDIA

W związku z tym, że ODA Firlej nie posiada w swoim zespole osoby odpo-
wiedzialnej za kontakt z mediami, publikacje na temat instytucji i jej inicjatyw 
pojawiają się nieregularnie. Śledząc wpisy z ostatniego roku można zauwa-
żyć, że artykuły dotyczą przedsięwzięć podjętych przez instytucję, m.in. Dom 
Kultury+, Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Najwięcej informacji dotyczyło 
Kawiarni Sąsiedzkiej i jej aktywności. 

Większą popularnością wśród mediów cieszył się „Firlej online”, akcja prze-
prowadzona w 2020 r. Pojawiło się 150 publikacji na jej temat. Zaskakują-
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cym, a jednocześnie przygnębiający jest fakt, że wrocławskie media (poza 
Radiem RAM), niemal przemilczały temat.

Niemniej, liczbę wzmianek należy uznać za sukces, gdyż analiza zrobiona na 
potrzeby strategii marki (2019 r.) wykazała ok. 20 publikacji. Dodatkowo war-
to zwrócić uwagę na poziom sentymentu marki – informacje były neutralne 
lub pozytywne.

Z racji tego, że ODA Firlej jest bardzo aktywną in-
stytucją kultury finansowaną przez miasto, lokalne 
media są niejako w obowiązku publikacji treści na 
jej temat. Ponieważ Firlej nie prowadzi samodzielnie 
działań media relations, nie ma również wpływu na 
to, z jaką częstotliwością pojawiają się informacje 

na jego temat oraz jaki mają one wydźwięk. Sugerujemy, by – zgodnie ze 
strategią na lata 2020-2023 – powołać w zespole osobę odpowiedzialną za 
kontakt z mediami.

Ocena:

6/10

PRZYKŁADOWE PUBLIKACJE

postęp realizacji 

30%

www.wroclaw.pl/rozmawia/kawiar 
nia-sasiedzka-w-firleju 

www.echo24.tv/sasiedzka-bibliotecz 
ka-w-firleju-9922/

www.radiorodzina.pl/audycje/firlej 
-w-kontakcie-dzialania-osiedlowe-na 
-grabiszynie/

www.cojestgrane.pl/polska/dolno 
slaskie/wroclaw/wydarzenie/58uj/hi 
storie-osiedlowe-spotkanie-z-joanna 
-klima-w-kawiarni-sasiedzkiej-osrodka 
-dzialan-artystycznych-firlej/bylo

www.radiogra.pl/kawiarnia-sasiedzka 
-przeniosla-sie-do-sieci.html

www.wroclife.pl/nasze-miasto/ka 
wiarni a-sasiedzka
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MEDIA	SPOŁECZNOŚCIOWE

ODA Firlej prężnie przeszedł do świata online. I choć już wcześniej 
posiadał konta na portalach społecznościowych, to pandemia i idące za 
nią obostrzenia i ograniczenia sprawiły, że profile te zaczęły faktycznie 
„żyć”. Zmieniły się ich statusy i role – ze wspierających, dodatkowych – do 
głównych środków przekazu.



FACEBOOK

Fanpage na Facebooku prowadzony jest regularnie. Aktualizacje pojawiają 
się czasami kilka razy dziennie (w zależności od tego, czy w danym dniu 
promowane jest jakieś wydarzenie). Profil polubiło 10 967 użytkowników 
serwisu, przy czym obserwuje go 11 679 osób (stan na 18.10.2021 r.). 

Mimo regularnych wpisów, postom brakuje spójności, m.in. zwracanie się do 
odbiorcy raz per „Ty”, a następnie „Państwo”, mieszanie języka potocznego 
z oficjalnym. Prawdopodobnie wynika to z braku strategii dla działań w social 
mediach. Ponadto we wpisach sporadycznie zdarzają się błędy językowe 
i interpunkcyjne. Na pochwałę zasługuje korzystanie z różnych formatów – 
zdjęcia, video, transmisje na żywo. Administrator profilu jest świadomy roli 
zdjęcia w tle na profilu i wykorzystuje je jako dodatkową przestrzeń na pro-
mocję nadchodzących wydarzeń. Należy jednak zwrócić uwagę na format 
wykorzystywanych grafik, ponieważ czasami są one „przycięte”. 

Analizując posty opublikowane po 20.08 (limit zewnętrznego narzędzia 
analitycznego) okazało się, iż najwięk-
sze zaangażowanie wśród odbiorców 
wywołał post z 17.10.2021 – transmi-
sja koncertu Wrocławskiej Orkiestry 
Improwizowanej – 26 udostępnień, 
26 reakcji, 15 komentarzy (przy czym 
2 z nich zostały opublikowane przez 
dyrektora instytucji, Roberta Chmie-
lewskiego i dotyczyły transmisji). Choć 
profil prowadzi systematyczną komu-
nikację, to posty zazwyczaj nie wy-
wołują dużego zaangażowania wśród 
odbiorców. Co ciekawe, wpisy częściej 
są udostępniane niż komentowane.

YOUTUBE

Instytucja posiada również kanały na YouTube: @Firlejclub oraz @Kawiarnia-
SąsiedzkaFirleja. W przypadku głównego kanału, opublikowano tu 149 filmów. 
Profil zgromadził 343 subskrybentów i uzyskał 90 649 wyświetleń (stan na 
18.10.2021 r.) Zamieszczane są tu głównie retransmisje koncertów streamingo-
wanych na Facebooku. Kanał aktualizowany jest dość regularnie. To, co wyma-
ga poprawy to opis (jego update). Brak jest również informacji i odnośników do 
drugiego kanału – @KawiarniaSąsiedzkaFirleja. Oba profile powinny się wza-
jemnie promować poprzez odnośniki w opisie, obserwowanie (zakładka profile) 
oraz linkowanie w opisach filmów. Ponadto warto przygotować harmonogram 
publikacji, by uniknąć sytuacji (jak w filmie z 17.09.2021 na kanale Kawiarni), 
gdzie jest mowa o wydarzeniu (w czasie przyszłym), które realnie już się odbyło. 

@KawiarniaSasiedzka – profil został założony 4 maja 2020 roku. Do tej pory 
opublikowano na nim 151 filmów, zdobył 50 subskrybentów i 8 081 wyświetleń 
(stan na 18.10.2021 r.). Najpopularniejszy film na kanale (Jak zrobić drzewo 
życia) osiągnął 2,7 tys. wyświetleń. Kolejne pod względem popularności były 
filmy dotyczące wspólnego robienia kolaży – nie przekroczyły 280 wyświetleń. 
Najmniejszą popularność (pojedyncze wyświetlenia lub ich całkowity brak) 
odnotowały filmy z cyklu Sąsiedzka Biblioteczka oraz Ławeczka Sąsiedzka.

Dokonując przeglądu obu profili przy użyciu zewnętrznego narzędzia anali-
tycznego okazało się, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy profile nie odnotowały 
żadnych interakcji (polubienia, udostępnienia, komentarze) ze strony obserwują-
cych.

Źródło 5
www.fb.watch/9wk2PIH80_

Należy zaznaczyć, że inicjatywa Kawiarnia Sąsiedzka ma założony odręb-
ny profil (1 900 polubień i 2 086 obserwacji), który również jest na bieżąco 
aktualizowany. Publikowane są na nim posty tekstowe, zdjęcia, fotorelacje, 
wideo, transmisje live. 

Bez wątpienia Firlej potrafi wykorzystać technologię, jaką daje nam Facebo-
ok do kontaktu ze swoimi grupami docelowymi i promocji swoich działań.
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INSTAGRAM

Najmniej rozwiniętą platformą spo-
łecznościową w przypadku Firleja jest 
Instagram. Jak w przypadku YouTube, 
tak i tutaj powstały dwa odrębne profile, 
@Firlej_wro i @kawiarnia_w_firleju. 

Główne konto – @Firlej_wro – ruszyło 
10 czerwca 2015 r., wtedy został opu-
blikowany pierwszy wpis. Regularne 
aktualizacje pojawiały się do września, 
po czym nastała przerwa do kwietnia 
2016 roku. Następne wpisy pojawiały 
się sporadycznie do września, po czym profil znowu odnotował przerwę. 
W kwietniu 2017 roku Firlej zaliczył trzeci „powrót” na Instagram, a publikacje 
pojawiały się w różnych odstępach czasowych do lutego 2018 r., kiedy to 
profil znowu „zamilkł”. W marcu 2020 r. Firlej ponownie zaczął publikować 

posty w częstotliwości do kilkunastu postów miesięcznie. Stan ten utrzy-
muje się do dziś. Na koncie opublikowano łącznie 218 postów, obserwują 
je 352 osoby. Firlej zdecydowanie nie wykorzystuje potencjału, jaki niesie za 
sobą Instagram. Nie używa wielu dostępnych opcji, jak chociażby możliwość 
dodania wyróżnionych relacji, utworzenia tematycznego przewodnika po 
opublikowanych postach czy nowości na platformie – reels (krótkie filmy 
z możliwością podłożenia muzyki). Siatce (układ zdjęć na profilu) brakuje 
spójności. Ponadto warto pochylić się nad wykorzystywanymi hasztagami. 
Brakuje w nich takich, które w pierwszej kolejności kojarzone będą z Firlejem, 
jak np. #firlejwroclaw, #odafirlej, #firlejgrabiszynska. Postując o artystach, ko-
niecznie należy (o ile to możliwe) oznaczać ich na zdjęciach, a także używać 
przypisanych im hasztagów. Można odnieść wrażenie, że profil na przestrze-
ni lat obsługiwało kilka osób, a każda z nich miała na niego własny pomysł. 
W przypadku instytucji kulturalnej nie powinno mieć to miejsca. Sugerujemy, 
by opracowany został manual/przewodnik zawierający podstawowe wy-
tyczne dotyczące prowadzenia profilu – harmonogram publikacji, charakter 
dodawanych zdjęć, używane filtry, schematy opisów, baza hasztagów itp. 
Konto jest założone na profilu prywatnym – sugerujemy, by przełączyć je na 
konto twórcy. 

Pierwszy post na profilu @kawiarnia_w_firleju został opublikowany 14 kwiet-
nia 2017 roku. Posty ukazywały się do sierpnia, po czym nastąpiła przerwa 
w publikowaniu do stycznia 2018 r. Kolejne aktywności na profilu trwały 
do czerwca. Następna aktualizacja pojawiła się w styczniu 2019 r. Wpisy 
ukazywały się do czerwca, po czym ponownie nastąpiła przerwa do wrze-
śnia 2020 r. Od tamtej pory posty pojawiają się na profilu, choć dodawane są 
nieregularnie. Niestety brak systematyczności oraz nieodpowiednio dobrane 
hasztagi wpływają na niski poziom lub wręcz brak zaangażowania pod po-
stami. Większość wpisów zbiera średnio 3-7 polubień. Komentarze pojawiają 
się niezmiernie rzadko. Jak w przypadku głównego konta, tak i tutaj brakuje 
systematycznego (w niektórych postach je dodano) używania „firmowych” 
hasztagów, po których intuicyjnie odbiorcy mogą szukać wpisów, np. #ka-
wiarniasasiedzka, #kawiarniasasiedzkafirlej, #biblioteczkasasiedzka, #pchli-
targwfirleju.

Trzeba zaznaczyć, że od momentu powstania strategii minął niespełna rok do 
publikacji nowego materiału (dokument opracowano w styczniu a video pojawi-
ło się w grudniu 2019 r.). Od tego czasu na kanale pojawiło się 68 filmów.

Liczba filmów udostępnionych na kanale @firlejclub w poszczególnych latach

Źródło 6
www.instagram.com/firlej_wro



16 17

OCENA	KOMUNIKACJI	Z	GRUPAMI	
DOCELOWYMI

ODA Firlej komunikuje się z odbiorcami poprzez 
własną stronę www, media społecznościowe (w tej 
roli wykorzystany jest głównie Facebook, gdzie 
komunikacja jest regularna), newsletter, plakaty, 
informacje umieszczone w darmowej prasie lokalnej 
dotyczącej kultury (np. „Co jest grane?”). 

O ile taki rodzaj komunikacji trafia do osób 30+ 
(Facebook angażuje głównie osoby powyżej 35 
roku życia), to osoby młodsze mogą nie dotrzeć do 
komunikatów od Firleja. Warto zatem pochylić się 
nad platformami, gdzie młodzież przebywa – mowa 
o Instagramie oraz odnotowującym systematyczny 
wzrost popularności TikTok’u. 

Instytucja posiada już funkcjonujące profile na Instagramie – należy jednak 
włożyć w nie nieco więcej pracy, by zbudować wokół nich zaangażowaną 
społeczność. Konieczna będzie konsekwencja i regularne działania. Pomóc 
w tym może harmonogram publikacji. Warto zastanowić się także nad 
używanymi hasztagami, które – umiejętnie używane – mogą przyczynić się 
do wzrostu popularności konta.

Dodatkową platformą, przez którą Firlej może dotrzeć do swoich młodszych 
odbiorców jest TikTok. Instytucja ma wiele materiałów video, które idealnie 
nadają się na ten portal – wymagają jedynie pocięcia/skrócenia. Jak 
w przypadku pozostałych mediów społecznościowych, tak i tu można 
założyć dwa konta – dla ODA Firlej oraz dla Kawiarni Sąsiedzkiej. Posiadając 
materiały na TikToka warto rozpatrzyć również dodawanie ich na YouTube 
w formie tzw. shortów. 

Uwagi wymaga również 
newsletter, który 
obecnie dystrybuowany 
jest nieregularnie, 
co przekłada się na 
liczbę jego otwarć 
wśród odbiorców. 
Do newslettera 
zapisanych jest 1936 
osób, z czego ostatnia 
wysyłka odnotowała 
397 wyświetleń. I choć 

open rate (stosunek liczby otwartych maili do wysłanych wiadomości) 
jest na poziomie 20% – co jest zadowalającym wynikiem (od kilku 
lat przyjmuje się, że średni open rate wysyłanych wiadomości jest na 
poziomie ok. 20%, w zależności od branży) – to można popracować nad 
podniesieniem tych statystyk. Przede wszystkim ODA Firlej powinien 
zadbać o regularność wysyłki. Warto też opracować nowy, bardziej 
szczegółowy mail potwierdzający subskrypcję. Poza podziękowaniem 
powinny znaleźć się w nim informacje o częstotliwości i tematyce maili, 
a także o tym, jaką wartość dodaną niesie za sobą zapis do newslettera 
(np. pierwszeństwo w zgłoszeniach na warsztaty). Ponadto należałoby 
poświęcić temu narzędziu dodatkową przestrzeń na stronie internetowej 
(np. jako podzakładka w kontakcie), gdzie zostałyby umieszczone powyższe 
informacje, a także zaproszenie do zapisu.

Źródło 7
Co jest grane?
Nr 330, październik 2021

Źródło 8
www.wirtualnemedia.pl/artykul/tiktok-ma-w-polsce-wiecej-uzytkownikow-niz-twit 
ter-pinterest-przed-snapchatem-i-wykopem-top10



18 19

WERYFIKACJA	DOTYCHCZASOWYCH	
DZIAŁAŃ	I	STOPIEŃ	DOPASOWANIA	ICH	
DO	WYZNACZONYCH	CELÓW

Strategia marki ODA Firlej na lata 2020-2023 zawiera w sobie cele, które 
podzielone zostały na trzy obszary: wizerunek, twórczość oraz organizację. 
Poniżej znajdują się założone plany, a także komentarze dotyczące stopnia 
ich realizacji. Należy mieć na uwadze, że instytucja jest dopiero w połowie 
czasu wyznaczonego w strategii, więc naturalnym jest, że nie wszystkie cele 
i związane z nimi zdania zostały zrealizowane czy nawet rozpoczęte.

CELE WIZERUNKOWE NA LATA 2020-2023

1.	 Top	5	instytucji	kulturalnych	we	Wrocławiu	do	2025	r.

2.	 Lider	edukacji	kulturalnej	we	Wrocławiu.

Firlej, poprzez swoje działania i projekty, w których współuczestniczy, szerzy 
kulturę, a także zaraża pasją i zaangażowaniem (głównie poprzez charyzma-
tycznego dyrektora ośrodka). Robi to nie tylko lokalnie, ale i międzynarodo-
wo, o czym świadczą projekty Sąsiedzi 2021 oraz How Far Is Now?
Oprócz tego, ODA Firlej, w ramach programu dotacyjnego Narodowego 
Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura, aktywnie działa na rzecz jej 
promocji wśród młodych mieszkańców Dolnego Śląska. Od 2019 roku 
instytucja pełni rolę regionalnego operatora programu. Realizuje go 
z udziałem partnerów: Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, Galerii Sztuki 
w Legnicy, Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu, Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego Gminy Bolków, Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie oraz 
Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach. W ramach programu, poza 
konkursami na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej, 
organizowane jest Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej kierowane do 

osób interesujących się kulturą i edukacją, m.in.: nauczycieli, edukatorów, 
animatorów, artystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

3.	 Instytucja	inicjująca	nowe	trendy	w	kulturze	i	sztuce.	Stworzenie	mi-
nimum	1	cyklicznej	imprezy	będącej	wizytówką	Firleja	(np.	Karnawał	
ul.	Grabiszyńskiej	—1	w	roku)	i	3-4	duże	inicjatywy	rocznie	organizo-
wane	dla	całego	miasta	(duże	koncerty,	festyny).	

Od momentu powstania strategii marki, rzeczywistość, w której funkcjo-
nuje Firlej diametralnie się zmieniła. Wpływ na to miała głównie pandemia 
COVID-19. Jednak mimo przeszkód, ośrodek wykorzystał dostępne fundusze 
i środki przekazu – w tym przypadku YouTube i Facebook – na wsparcie 
artystów poprzez zamawianie koncertów. Początkowo występy odbywały się 
w domowych warunkach. W drugiej edycji cyklu „Firlej online” koncerty były 
streamowane z sali koncertowej, z estradowym oświetleniem i nagłośnie-
niem. Poza koncertami, do sieci przeniosły się także aktywności organizowa-
ne przez Kawiarnię Sąsiedzką. Firlej był jedną z pierwszych instytucji, które 
niemal całą swoją ofertę przeniosły do internetu. Jeżeli pojawi się trzecia 
edycja „Firlej online”, bez wątpienia będzie można mówić o cyklicznym wyda-
rzeniu, będącym wizytówką ośrodka. 

  

4.	 Rozwój	działań	komercyjnych	poprzez	organizowanie	imprez	okolicz-
nościowych.

W tym momencie instytucja skupia się na swoich kluczowych obszarach 
działalności. Aktywności komercyjne są traktowane jako dodatek. Podobnie 
jak w przypadku pozostałych inicjatyw, ze względu na cyklicznie pojawiające 
się obostrzenia, niełatwo było planować rozwój działań komercyjnych. 
Dodatkowym utrudnieniem jest brak osoby odpowiedzialnej za 
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85%
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komercjalizację oferty ośrodka (przy czym niezwykle istotne jest to, że żadna 
z zatrudnionych osób nie jest w stanie przyjąć na swoje barki dodatkowych 
obowiązków). Nie powinien więc dziwić fakt, że personel Firleja przekierował 
swoją anergię oraz ograniczone fundusze na inne pola.

 

CELE TWÓRCZE NA LATA 2020-2023 

1.	 Powrót	do	koncertów	–	8	razy	w	miesiącu.	

Ze względu na pandemię, Firlej musiał zweryfikować założone w strategii 
cele. Po przeformułowaniu działań, w trakcie pierwszej edycji „Firlej online”, 
która trwała od 27.03 do 03.07 odbyło się 18 koncertów, podczas których 
wystąpiło 27 artystów. Druga edycja, która miała miejsce w terminie 29.01-
29.04 składała się z 8 koncertów, w których wzięło udział 11 twórców. 
Ponadto latem 2020 i 2021 roku powrócono do tradycyjnych koncertów 
z udziałem publiczności. W październiku 2021 odbyło się 5 koncertów (przy 
czym 4 jednego artysty – wynikało to z ogromnego zainteresowania wśród 
odbiorców – bilety na wszystkie koncerty zostały bardzo szybko wyprzeda-
ne) na listopad zaplanowano kolejne 3.

2.	 Komercjalizacja	sali	koncertowej.	Organizacja	w	sali	koncertowej:	
warsztatów,	pokazów,	szkoleń	w	godzinach	porannych	i	popołudnio-
wych	–	min.	2-3	razy	w	miesiącu.	

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, ze względu na pandemię i jej 
następstwa, komercjalizacja sali koncertowej – w stopniu zaproponowanym 
w strategii – była niemożliwa.

  

3.	 Realizowanie	innowacyjnych	projektów	twórczych,	np.	karnawał	ul.	
Grabiszyńskiej,	społeczne	archiwum	zdjęć	ul.	Grabiszyńskiej,	mara-
ton	czytania,	itp.	

Instytucja do tej pory nie zdecydowała się na realizację żadnego z pomysłów 
przedstawionych w strategii na lata 2020-2023, skupiając się na koncer-
tach. Podjęto także dodatkowe kroki, adekwatne do posiadanych środków 
i obecnej sytuacji, m.in. przed ośrodkiem ustawiona została scena, na której 
odbywały się koncerty, zorganizowano kino plenerowe (filmy wybrano po-
przez głosowanie na Facebooku), odbyły się (i wciąż planowane są kolejne) 
spacery literackie. 

  

4.	 Współpraca	z	instytucjami	kulturalnymi	i	twórczymi,	organizacjami	
pozarządowymi,	itp.	

Ośrodek regularnie podejmuje współprace z innymi instytucjami i organi-
zacjami, a także nieformalnymi grupami. W ramach tych działań powstają 
projekty zarówno lokalne, jak i międzynarodowe, np. Sąsiedzi 2021 i How 
Far is Now?, szerzej opisane w dalszej części dokumentu. Analizując ostat-
nie aktywności Firleja, należy wspomnieć m.in. o współpracy z Wrocławską 
Orkiestrą Improwizowaną, która odbyła w ośrodku pięciodniową rezydencję 
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Źródło 9
www.youtube.com/watch?v=OoWof8gSSc4&list=PLFE8_EHmXOjynS1ZXIcCgcK3y8aDHj_29 
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przygotowującą ją do nagrania albumu, a 17.10.2021 r. w Firleju zorganizo-
wany został koncert wieńczący kooperację artystów.

CELE ORGANIZACYJNE NA LATA 2020-2023 

1.	 Konsekwentne	skupienie	się	na	trzech	filarach	działalności	Firleja,	
czyli:	 
 
 
 

Analizując aktywność Firleja, bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że 
instytucja skupiła się na pierwszych dwóch punktach. Trzeci obszar, czyli ko-
mercjalizacja działań i przestrzeni nie funkcjonuje tak, jakby można było tego 
oczekiwać. Obecnie Firlej wynajmuje salę ok. 2 razy w miesiącu, najczęściej 
na imprezy rodzinne i tzw. osiemnastki. 

  

2.	 Przeorganizowanie	pracy	zespołu.	Zatrudnienie	1	lub	2	nowych	pra-
cowników.	Dopasowanie	liczby	zatrudnionych	osób	do	liczby	realizo-
wanych	projektów.

3.	 Wyraźne	wyodrębnienie	zadań	i	obowiązków	poszczególnych	pra-
cowników,	a	przez	to	wzięcie	przez	nich	odpowiedzialności	za	efekty	
swojej pracy.

Punkty 2 i 3 dotyczą kwestii personelu i ściśle się ze sobą łączą. Cele te nie 
zostały zrealizowane. Obecnie Firlej zatrudnia 5 osób na ¾ i ¼ etatu (łącznie 
3 etaty), jednak filarem ośrodka jest 3-osobowy zespół – Robert Chmielew-

ski, Svitlana Olshevska oraz Olga Maria Szelc. Część obowiązków jest im 
przypisana, a w niektórych przypadkach realizacja zadań jest „płynna”. Ze 
względu na organizację wielu projektów jednocześnie, a także obowiązków, 
które wynikają z prowadzenia instytucji kultury, pracownicy są przeciążeni. 
Sytuacja ta jasno pokazuje, że konieczne jest zatrudnienie 1-2 osób, które 
zajęłyby się np. promocją oraz komercjalizacją ośrodka i jego działań. To, że 
do tej pory takie kroki nie zostały podjęte, może wynikać z braku środków na 
opłacenie dodatkowych etatów. 

 

INICJATYWY PODJĘTE PRZEZ ODA FIRLEJ

Kawiarnia	Sąsiedzka	

Powstała w 2017 r., w ramach programu Dom Kultury+. Regularnie organizuje 
spotkania i warsztaty artystyczne dla sąsiadów w każdym wieku. Obecnie 
Kawiarnia działa w sposób hybrydowy, tzn. część wydarzeń organizowanych 
jest na żywo, niektóre zaś mają formę online.

Cykliczne akcje prowadzone przez Kawiarnię Sąsiedzką to: Wspólne Robienie 
Kolaży, Horoskop Komiksowy, Ławeczka Sąsiedzka, Sąsiedzka Biblioteczka, 
Pchli Targ, Historie Osiedlowe, spotkania autorskie.

W kontakcie! 

Koncept przeprowadzony w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. Polegał on na diagnozie sąsiedzkich 
potrzeb i wyborze zgłoszonych w konkursie inicjatyw społeczno-artystycz-
nych. Wygrane pomysły to: 

• Poznaj świat muzyki elektronicznej – projekt mający na celu promocję 
muzyki elektronicznej. W jego ramach przeprowadzono 4 warsztaty 
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muzycznym społeczno-sąsiedzko-kulturalnym komercyjnym. 
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muzyczne przeprowadzone przez mistrza Polski didżejów; Giełda Płyt 
poświęcona muzyce elektronicznej, podczas której odbył się Set didżejski 
Piotra Mulawki; wykład online poświęcony muzyce elektronicznej, dosto-
sowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

• Sąsiedzkie kino – miało zachęcić ludzi do sąsiedzkiej integracji i uczest-
nictwa w wydarzeniu odbywającym się w przestrzeni miejskiej. Pomysło-
dawcy przygotowali propozycje tytułów, a mieszkańcy wybrali 4 z nich 
w drodze głosowania. 

• Dźwięki natury/kolory architektury, eko mural dla Firleja – pomysłodaw-
czynią była Gosia Kulik, graficzka i malarka. Przeprowadzony został 
konkurs na koncepcję muralu, który powstał wraz z autorką wybranego 
projektu za pomocą farb fotokatalitycznych, ekologicznych, antysmogo-
wych. Mural pokrył wejście do Firleja.

Bardzo	Młoda	Kultura	

Jest to trzyletni, ogólnopolski program sponsorowany przez Narodowe Cen-
trum Kultury, kierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Ma na celu wsparcie 
edukacji kulturowej. Firlej został regionalnym operatorem BMK na lata 2019-
2021. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki 
w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Centrum Kulturalno-Bi-
blioteczne Gminy Bolków, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobie-
rzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

Firlej	Online

Pandemia oraz związane z nią obostrzenia wymusiły na instytucjach kultury 
reorganizację swoich dotychczasowych działań i przeniesie ich do świata 
online. ODA Firlej w marcu 2020 roku wystartował z akcją „Firlej online” będącą 
cyklem koncertów specjalnych na zamówienie instytucji. Miała ona za zadanie 
utrzymać kontakt z widzami koncertów, a także pomóc artystom, którzy z dnia 
na dzień zostali pozbawieni źródła dochodu. Publiczność, tym razem zgorma-

dzona przed ekranami komputerów, tabletów czy telefonów mogła za darmo 
wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach. Ośrodek umożliwił internautom 
zakup symbolicznych biletów-cegiełek w kwocie 10 PLN, jednak nie były one 
wymagane, by uczestniczyć w wybranych koncertach. Dochód z ich sprzedaży 
został przeznaczony na opłatę ZAiKS’u.

Od marca do lipca 2020 roku odbyło się 18 koncertów przy udziale 27 arty-
stów sceny niezależnej. Transmisje zgromadziły w tym czasie 11500 widzów. 
W trakcie trwania akcji kupiono 260 biletów. 

W styczniu 2021 Firlej ruszył z kontynuacją akcji – „Firlej online 2”, tym razem 
oferując streaming z własnej sali koncertowej. Tak jak w poprzedniej edycji, 
instytucję można było wesprzeć poprzez zakup biletu-cegiełki, którego zakup 
był dobrowolny. W drugiej części zrealizowano 8 koncertów przy udziale 11 ar-
tystów. W streamingach prowadzonych na Facebooku, na żywo w koncertach 
wzięło udział łącznie 921 widzów. W ramach akcji kupiono ponad 200 biletów. 
Warto wspomnieć, że nagrania koncertów zostały udostępnione na platformie 
YouTube, gdzie łącznie uzyskały 4999 wyświetleń (stan na 15.10.2021 r.)

Projekty	międzynarodowe:

Sąsiedzi	2021	

To festiwal, a właściwie trasa koncertowa, która jest kontynuacją cyklu koncer-
tów „Polish Jazz 1918-2018” z 2018 r. oraz festiwalu „Sąsiedzi” z 2019 r. W tej 
edycji, do projektu zaproszeni zostali polscy artyści, którzy wystąpili w Pradze, 
Bratysławie, Budapeszcie i Lwowie. Inicjatywa ma na celu, poza promocją 
polskiej muzyki improwizowanej poza granicami naszego kraju, powstanie 
nowych współprac oraz łamanie stereotypów. Podczas festiwalu trwającego 
od lipca do września, zorganizowano 5 koncertów, prelekcję oraz warszta-
ty. Projekt zrealizowany został dzięki dotacji z programu Instytutu Adama 
Mickiewicza „Kulturalne pomosty”, który jest częścią Programu Wieloletniego 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego NIEPODLEGŁA „Projekty 
zagraniczne” na lata 2017-2022.
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How	Far	is	Now?	

Projekt łączący cztery europejskie ośrodki artystyczne (Polska – ODA Firlej, 
Ukraina – Mezzanine, Holandia – Podium Asteriks, Belgia – Belvedere Namur). 
Jego głównym celem była wymiana doświadczeń oraz wsparcie lokalnych 
artystów podczas pandemii. Muzycy zostali wyłonieni w ramach konkursu. 
Każdy kraj reprezentowany był przez 3 artystów. Do polskiej edycji zgłosiło 
się 278 uczestników, co świadczy o zasadności tej inicjatywy. Zwycięzcy 
zostali zaproszeni do nagrania koncertów oraz serii wywiadów w ich krajach. 
We wrześniu wystartował 12-tygodniowy pokaz talentów – nagrania zostały 
wyemitowane w krajach biorących udzia  ł w projekcie. Koncept był wspierany 
przez Komisję Europejską w ramach akcji Music Moves Europe (MME).

ODA Firlej jest jednym z 27 podmiotów z dziedziny kultury, finansowanych 
przez Gminę Wrocław. By móc obiektywnie ocenić dotychczasowe działania, 
niezbędne jest przeanalizowanie poczynań podobnych, pod kątem kwoty 
dotacji i spektrum podjętych aktywności, instytucji. Na potrzeby dokumentu 
wybrano trzy placówki.

ODA
Firlej

Ośrodek	Postaw	
Twórczych

Wrocławski
Klub	Anima

Wrocławski 
Klub	Formaty

Kwota dotacji z budżetu miasta 2020 r.

Pracownicy etatowi

Współpracownicy pozaetatowi

Czynni uczestnicy działań edukacyjnych/warsztatowych

Uproszczony koszt pozyskania uczestnika

749 972 zł

1 170 071 zł

legenda

908 225 zł

1 273 742 zł

682682

$$$ $$$ $$$ $$$

733733 7 3397 339 4	0444	044

1 100 1 596 124 315Wykresy opracowano na podstawie danych dostępnych w sprawozdaniach 
merytorycznych i finansowych za rok 2020
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Uczestnicy wydarzeń (koncerty, spotkania)

Uczestnicy wydarzeń w sieci

Uproszczony koszt pozyskania uczestnika

Uproszczony koszt pozyskania uczestnika

Liczba przeprowadzonych wydarzeń

Wydarzenia w sieci Pozostałe wydarzenia

Spotkania - 8 (100 osób)
Działania społeczne - 49 (610 osób)
Próby - 42 (290 osób)

Mikrorezydencje, spotkania - 3 
Internetowe czasopismo literackie 
OPT Helikopter - 12

nie dotyczy

Spektakle/koncerty/wystawy

1 1591 159

90 67090 670

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

178178

2	1502	150

1 0801 080

4	8994	899

2	1442	144

1 3081 308

472

8

6 573

544

841

185

594

974

brak danych

OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH 

Ośrodek Postaw Twórczych to instytucja, której głównym 
celem jest edukacja kulturalna poprzez sztukę i twór-
czość. Jej działalność opiera się na kursach (głównie 
z zakresu grafiki, fotografii i malarstwa, choć dostępna 

jest także nauka gry na perkusji) oraz wydarzeniach – graficznych, malar-
skich, muzycznych, jak również warsztatach i wystawach. Ponadto OPT 
jest wydawcą magazynu literackiego „Helikopter”. Instytucja, poza środkami 
z dotacji (W 2020 roku OPT otrzymał 1170071 PLN dotacji z budżetu mia-
sta),  odnotowuje przychody ze swojej działalności. W 2020 roku było to 245 
tys. PLN ze sprzedaży kursów, 454 PLN – sprzedaż książek oraz 4437 PLN 
z wynajmu powierzchni.

Ośrodek posiada nowoczesną, intuicyjną w obsłudze stronę www, przysto-
sowaną dla osób z niepełnosprawnościami. OPT ma profile na wielu platfor-
mach społecznościowych, choć – poza Facebookiem i Instagramem – nie 
są one regularnie aktualizowane. Interesujące jest to, że na stronie www 
nie ma odnośnika do głównego profilu na Instagramie (obecne linkowanie 
prowadzi do konta filii Miejsce przy Miejscu).

1 065

32

16

6

9

69

36

83

196

42

21
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WROCŁAWSKI KLUB ANIMA

Oferta Klubu Anima skierowana jest zarówno do 
dzieci, jak i dorosłych. Klub prowadzi zajęcia z zakre-
su muzyki, tańca, plastyki, prac manualnych, sportu, 

języków obcych itp. Ponadto organizowane są liczne koncerty, spektakle, jak 
również konkursy plastyczne, recytatorskie i literackie. Ośrodek jest wydaw-
cą bezpłatnej osiedlowej gazetki „ANIMKA”. Wsparcie z budżetu miasta wy-
nosi 908 225 PLN. Poza wyżej wymienionymi aktywnościami, Anima czerpie 
zyski z wynajmu sal.

Klub posiada prostą, intuicyjną stronę dostosowaną dla osób z niepełno-
sprawnościami. Anima obecna jest w mediach społecznościowych, głównie 
na Facebooku. Instagram został założony dopiero w maju bieżącego roku 
i prowadzony jest nieregularnie. 

Podczas lockdownu Anima przeniosła część swoich warsztatów do interne-
tu i za pomocą Facebooka organizowane były bezpłatnie, w wersji online. Nie 
wychodząc z domu można było wziąć udział m.in. w zajęciach taneczno-wo-
kalnych, nauce gry na gitarze i w tenisa stołowego, zajęciach kreatywnych 
dla najmłodszych czy sesjach medytacyjnych. Można było także posłuchać 
baśni Andersena oraz braci Grimm. Latem organizowany był na świeżym 
powietrzu pchli targ (3 edycje), a także akcja sprzątania Kozanowa.

W trakcie pandemii, OPT musiał dostosować się do obostrzeń i rygorów sa-
nitarnych. Większość kursów, np. fotografii czy photoshopa, przeprowadzo-
nych zostało zdalnie. Z niektórych aktywności, jak np. solo festiwal (festiwal 
muzyczny organizowany od 2013 roku), zrezygnowano i tym sposobem 
w 2020 roku nie odbył się wcale. Z własnej inicjatywy, prowadzący kurs 
fotografii uruchomili blogi, na których m.in. kursanci i odbiorcy działań OPT 
mogli śledzić ich działania. Ponadto kurator galerii fotograficznej w Miejsce 
przy Miejscu, Łukasz Rusznica, prowadził na Instagramie transmisje live (nie-
typowo, bo o godz. 23.45), podczas których opowiadał o fotografii i sztuce 
współczesnej. 

WROCŁAWSKI KLUB FORMATY

Klub Formaty od 1980 roku zajmuje się edukacją artystycz-
ną. Prowadzi warsztaty, jak również organizuje koncerty, 
wernisaże, spotkania czy festiwale. Dotacja z budżetu mia-
sta wynosi 1 273 742 PLN. Dodatkowym źródłem docho-

dów jest wynajem sal (za temat odpowiada jedna wyznaczona osoba), który 
w 2020 r. zasilił konto klubu na kwotę 24 990 PLN. 

Strona internetowa jest prosta i intuicyjna, jednak wymaga kilku poprawek, 
chociażby uporządkowania menu. Dodatkowo białe napisy na czerwonym 
tle są niełatwe w odbiorze. Mimo ogólnej spójności, zakładka ONLINE 
odbiega stylistyką od pozostałych elementów portalu. Klub jest aktywny 
w mediach społecznościowych – posiada regularnie aktualizowany profil na 
Facebooku. Kanał na Youtube oraz Instagram są aktualizowane, choć niere-
gularnie. Konto na Twitterze nie jest aktywne od 1,5 roku.

Formaty dobrze odnalazły się w świecie „online”, do którego przeniesiono 
nie tylko zajęcia, ale i wydarzenia typu wernisaże wystaw, które dodatkowo 
połączono z muzyką na żywo. Ponadto Klub przygotował cykl wydarzeń 
Akademia Jazz Time, który został udostępniony na portalu YouTube. To, co 
wymaga odnotowania, to fakt, że większość aktywności przeniesionych do 
Internetu pozostało płatnych. 
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ANALIZA	SWOT

Analiza SWOT została przeprowadzona na podstawie analizy zewnętrznej 
i rozmowy z przedstawicielami ODA Firlej.

Mocne	strony

• Duże zaangażowanie dyrektora i pozostałych pracowników
• Lokalizacja 
• Szeroka grupa docelowa
• Obszerny wachlarz działań
• Działanie na zasadzie „akcja-reakcja” – szybkie dostosowanie się 

do obostrzeń i przeniesie działań do internetu
• Aktywne pozyskiwanie funduszy/dotacji na działalność
• „Zakorzenienie” w świadomości społeczności lokalnej
• Udział w międzynarodowych projektach 

Szanse 

• Możliwość podejmowania zróżnicowanych działań
• Zwiększenie puli/kwoty dotacji
• Nieograniczone dotarcie do odbiorców dzięki działaniom online 

(głównie streamingów)
• Współprace z innymi podmiotami, placówkami partnerskimi
• Promocja instytucji poza granicami 

Mając na względzie powyższe punkty, czyli dominację mocnych stron i szans 
sugerujemy, by Firlej w swoich dalszych działaniach przyjął strategię agresyw-
ną. Jest ona ukierunkowana na wykorzystanie mocnych stron organizacji przy 
wykorzystaniu szans płynących z otoczenia. Stawiamy tu na rozwój i ekspan-
sję. Należy skupić się na umocnieniu pozycji Firleja na rynku oraz dotarciu do 
nowych odbiorców zainteresowanych jego ofertą.

Słabe	strony 

• Brak własnego budynku i miejsc parkingowych
• Archaiczny wystrój odbiegający od tego, 
co można zobaczyć na stronie internetowej

• Mały zespół
• Brak szerokiej promocji wydarzeń

• Niewykorzystany potencjał prowadzonych kanałów komunikacji
• Brak dywersyfikacji przychodów 

 
 

Zagrożenia 

• Podwyżki (w tym czynszu za lokal)
• Pandemia i jej obostrzenia – odwołanie koncertów, spotkań

• Niewystarczająca pula dotacji
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ZADANIA

Mając	na	uwadze	powyższą	analizę,	audytor	sugeruje,	by	w	najbliższym	
czasie	ODA	Firlej	skupił	się	na	poniższych	obszarach	i	przypisanych	im	
zadaniach.

Budynek – przystosowanie łazienek dla osób 
z niepełnosprawnościami i starszych, zainstalowanie 
oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. 
Komercjalizacja kuchni, np. wynajem dla firmy cateringowej 
– w tym przypadku wymagany byłby remont pomieszczenia, 
by było bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców.

Strona	internetowa – dostosowanie portalu do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami według standardów WCAG 2.0., 
wdrożenie poprawek z zakresu UX.

Media – powołanie osoby odpowiedzialnej za kontakt 
z mediami, opracowanie teczki prasowej, bieżące tworzenie 
oraz dystrybuowanie informacji prasowych do mediów 
lokalnych i branżowych. 

Media	społecznościowe – przygotowanie planu działania 
oraz kalendarza publikacji. Utworzenie konta na TikToku. 
YouTube – korzystanie z opcji YT shorts. Uporządkowanie 
Instagrama, w tym przełączenie głównego konta na 
biznesowe/twórcy. Opracowanie manualu z podstawowymi 
informacjami i założeniami dotyczącymi prowadzenia kont 
w mediach społecznościowych. 

Newsletter – zaktualizowanie bazy subskrybentów 
(usunięcie zdublowanych i odbijających adresów oraz tych, 
które nie otwierają maili), przeredagowanie wiadomości 
potwierdzającej zapis na newsletter. Umieszczenie na stronie 
www informacji dotyczących subskrypcji. Przygotowanie 
harmonogramu – wysyłki nie muszą być częste, ale powinny 
być regularne.

Zespół – przygotowanie opisów stanowisk pracy, 
przeorganizowanie pracy zespołu, zatrudnienie dodatkowych 
osób.
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