WARSZAWSKIE MIEJSCA ZABAW DLA DZIECI
W OCZACH RODZICÓW

Centrum Komunikacji Społecznej zleciło agencji badawczej IQS and QUANT Group badanie
oceny warszawskich miejsc zabaw dla dzieci. Celem badania było zebranie opinii
dotyczących potrzeb i oczekiwań wobec miejsc zabaw dla dzieci w Warszawie. Dokonano
próby stworzenia wizerunku idealnego miejsca zabaw dla dzieci w oczach rodziców.
Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2008r. Zastosowania metoda to zogniskowany
wywiad grupowy w postaci grup (MG) – liczba grup: 5 MG.
Podsumowanie badania
MIEJSCA ZABAW W WARSZAWIE

Miejsca zabaw dzieci w Warszawie
„WYPOSAZONE”

PARKI

PLACE ZABAW
OGÓLNODOSTEPNE
W PARKU/ W ZOO
LOKALNE
OSIEDLOWE:
• Nowe/ stare
• Otwa rte/ zamkniete

LASY

SCIEZKI ROWEROWE

BOISKA
O GRÓDKI
JORDANOWSKIE

„NATURALN E”
M iejsca zabaw na swiezym powietrzu rodzice dziela glównie we dlug kryterium
„zawartosci” oraz doste pnosci. „Wyposazone” to miejsca, które oferuja konkretna
rozrywke. „Naturalne” zas, to obiekty, które sa atrakcyjne ze wzgledu na ich ogólny
charakter i co istotne „dostepnosc przyrody.”

•

•

•

Rodzice wskazują, iŜ dzieci potrzebują zróŜnicowanych miejsc zabaw, aby móc
w pełni zaspokajać swoje potrzeby. Najpopularniejsze są place zabaw, gdyŜ jest to
niejako „gotowa” rozrywka dla dzieci. Najchętniej odwiedzane są place nowe,
wyposaŜone w atrakcyjny dla dzieci sprzęt (np. plac zabaw przy placu Wilsona, plac
zabaw w Warszawskim Zoo).
Chętnie odwiedzane są teŜ inne miejsca takie, jak parki, las, gdzie dzieci mają
kontakt z przyrodą i mogą bawić się dowolnymi rzeczami (od kreatywności dziecka
zaleŜy, jak je wykorzystuje). Często rodzice wskazują, iŜ dzieci uwielbiają się
wspinać, wchodzić na kamienie, bawić znalezionymi patykami.
Wydaje się, iŜ w miejsca, które oferują zarówno „wyposaŜone” place zabaw, jak
i obiekty naturalne cieszą się duŜym powodzeniem; przykładem tego są obiekty
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parkowe, w których zostały wybudowane place zabaw. Dzieci po zabawie na placu
mogą doświadczać dodatkowych wraŜeń w „naturalnym” otoczeniu.
Wydaje się takŜe, iŜ nic nie przeszkadza temu, aby w ramach placów zabaw równieŜ
oferować dzieciom obiekty naturalne, które mogą wykorzystywać do zabaw np.
trawnik z miękką trawą, po którym moŜna chodzić, raczkować w okresie
niemowlęctwa, tunele z krzewów, pagórki, na które moŜna się wspinać (niewiele
bowiem placów zabaw znajduje się na rozległych terenach zielonych, wiele z nich to
osiedlowe place). Coraz więcej nowych placów zabaw jest ogradzana (co cieszy
większość rodziców), w pewnym stopniu gwarantuje to, iŜ przestrzeń ta nie będzie tak
zanieczyszczona jak ogólnodostępne parki.
Parki i las to miejsca chętnie wykorzystywane do zabaw równieŜ dlatego, iŜ oferują
duŜą przestrzeń, moŜna ją wykorzystać do jazdy na rowerze, rolkach, co jest
szczególnie atrakcyjne dla dzieci w wieku szkolnym. Co waŜne, do tej zabawy mogą
takŜe włączać się rodzice.
Niektóre dzieci chętnie odwiedzają teŜ boiska (dzieci w wieku szkolnym). Okazuje się
jednak, iŜ wstęp na szkole boiska bywa utrudniany (zakaz wstępu, zamknięta furtka
itp.). Rodzice najstarszych dzieci nie wiedzieli, iŜ obowiązuje przepis, w imię którego
ich pociechy mogą swobodnie korzystać ze szkolnych boisk.
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W prowadzonym badaniu rozmawiano na temat dostępnej oferty miejsc zabaw
z rodzicami, którzy świadomie wybierają miejsca dla swoich dzieci, poproszono ich
równieŜ o ocenę warszawskiej oferty.
W opinii rodziców w Warszawie powstaje coraz więcej ciekawych i atrakcyjnych
zarówno dla dzieci, jak i dla nich samych placów zabaw. O ich dobrej ocenie
decyduje fakt, iŜ są to miejsca:
− bezpieczne (dla rodziców oznacza to, iŜ są wyposaŜone w miękkie podłoŜe,
nowe zabawki oraz ogrodzone)
− atrakcyjne dla dzieci (oferują zróŜnicowane zabawki, często dopasowane do
zróŜnicowanego wieku uŜytkowników placów zabaw)
Jednak placów tych, w opinii rodziców, jest wciąŜ zbyt mało, w związku z tym na
najpopularniejszych bywa czasem tak tłoczno, iŜ zabawa przestaje być moŜliwa
(dzieci czekają w kolejce do zabawek, trudno znaleźć wolne miejsce do odpoczynku).
Co więcej, atrakcyjne place zabaw, które opisują rodzice, są najczęściej
w ogólnodostępnych miejscach np. parku miejskim – brak ich natomiast na osiedlach.
To zmusza rodziców do przemieszczania się po mieście w celu zapewnienia dziecku
odpowiedniej rozrywki.
Przykładowo rodzice pragną, aby standardy obecne na placach zabaw takich jak
w np. w Ogrodzie Saskim, za halą Mirowską były równieŜ standardem na placach
osiedlowych, do których mają łatwy dostęp i są blisko ich miejsca zamieszkania, a to
jest rzadkie.
Rodzice wskazują teŜ na inne problemy związane z miejscem zabaw:
− Zepsute sprzęty (brak szczebelka w drabince, odrapane urządzenia)
− Sprzęt nie dostosowany do potrzeb dzieci (np. zbyt wysoka zjeŜdŜalnia –
uŜytkownicy małych placów)
− Brak toalety lub toaleta niedostosowana do potrzeb dzieci (dotyczy to duŜych
placów)
Jednak niezaleŜnie od typu problemu dominuje model odpowiedzialności zewnętrznej
(administrator, spółdzielnia/wspólnota, „miasto”). Rodzice nie czują się osobiście
odpowiedzialni za powstające problemy. Proponowane rozwiązania to głównie

monitoring (kamery) lub nadzór osobisty (dozorca obiektu), który na bieŜąco
rozwiązywałby wszystkie problemy.
KRYTERIA WYBORU MIEJSCA ZABAW

Podstawowe kryteria wyboru miejsca zabaw to:
• atrakcyjność obiektu (na ile dziecko chętnie bawi się wyposaŜeniem, czy spotyka tam
rówieśników)
• bezpieczeństwo obiektu (na ile rodzic swobodnie pozwala dziecku bawić się
samemu, np. w ogrodzonych placach)
• odległość od miejsca zamieszkania (związane są z tym takie czynniki, jak ilość czasu,
którą rodzice mogą poświęcić na pobyt w miejscu zabaw, pogoda, która moŜe
przerwać zabawę)
• motywacja samych rodziców (na ile oni zadowoleni są z obecności w miejscu zabaw
np. czy mają do dyspozycji ławki, gastronomię, na ile mogą, a na ile muszą aktywnie
włączać się w zabawę dziecka lub zrelaksować się z gazetą na ławce)
Rodzice często starają wybrać takie miejsce, które z jednej strony zapewni dziecku
okazję do zabawy i pozwoli mu się „wybiegać”, z drugiej wpisuje się w ich potrzeby
(moŜliwości dojazdowe, harmonogram dnia oraz potrzeby związane z pobytem w miejscu
zabaw)
IDEALNE MIEJSCE ZABAW
Na podstawie badania udało się zaplanować idealne miejsce zabaw dla dzieci w róŜnym
wieku, oznacza to, iŜ rodzice wskazali na najpilniejsze potrzeby i oczekiwania oraz
korzyści, które z nimi się wiąŜą. Miejsce to charakteryzuje:
• Odpowiednie otoczenie: otoczenie zielenią, wyłączenie z przestrzeni miejskiej
• Ciekawe i bogate wyposaŜenie: sprzęt zróŜnicowany, dopasowany do wieku róŜnych
dzieci, zarówno podstawowe, jak i unikalne zabawki (zjeŜdŜalnie i pojazdy), miejsce
powinno pozwolić rozwinąć sprawność fizyczną, jak i umysłową dziecka (część
rodziców)
• Wzbogacenie o naturalne elementy przyrody: trawniki, po których moŜna chodzić,
pagórki, zieleń, kamienie
• Odpowiednia aranŜacja przestrzeni: wytyczony obszar do zabaw indywidualnych oraz
grupowych, miejsca gdzie moŜna usiąść, odpocząć (np. ławki), obszary zacienione
i chroniące przed słońcem oraz deszczem
• Bezpieczeństwo: obecność ochrony lub przynajmniej skuteczne i częste interwencje
StraŜy Miejskiej, oświetlenie, ogrodzenie
• Odpowiednia infrastruktura gastronomiczno-sanitarna: miejsce dla rodziców, gdzie
mogą kupić sobie kawę, a dziecku napój, bezpłatna toaleta o odpowiednim
standardzie, dostosowana do moŜliwości dzieci

Istotność elementów idealnego miejsca
zabaw
Bardzo waŜne
PODZIAŁ MIEJSCA ZABAW
UWZGLĘDNIAJĄCY
ZRÓśNICOWANIE WIEKOWE

RÓśNORODNE ZABAWKI
CZYSTOŚĆ

DOSTĘP DO WODY I TOALET

MIEJSCE DO
PRZEWIJANIA*

ZIELEŃ

NIERÓWNOŚCI
TERENU

REGUŁY I ZAKAZY

MIĘKKIE PODŁOśE
TRAWNIK I ŁAWKI
NATURALNE ATRAKCJE
(np.: pasek, kamienie)

OGRODZENIE
ŁATWY DOJAZD

PRZESTRZEŃ

PUNKT
GASTRONOMICZNY

PARKINGI

IMPREZY
OKOLICZNOŚCIOWE
ODDALENIE OD ULICY
OŚWIETLENIE
ANIMATOR
OCHRONA

Mniej waŜne

*wymieniane rzadziej

W postrzeganym przez badanych idealnym obrazie miejsca zabaw dominują elementy
dotyczące wyposaŜenia i organizacji przestrzeni na placu.

