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WPROWADZENIE

Bez wątpienia XXI wiek przyniósł gigantyczne zmiany w filozofii projektowania
miast i w sposobie myślenia o zarządzaniu przestrzenią publiczną. Hasła takie
jak ekologia, jakość życia i spójność społeczna rozgościły się w naszym
dyskursie i wszystko wskazuje na to, że zagrzeją tu miejsce już na dłużej.
Chciałoby się powiedzieć (z pewną dozą ostrożności, ale jednak!), że zmienia się
świat, zmieniają się więc i miejsca, w których żyjemy. Że weszliśmy na drogę, z
której nie ma już odwrotu, a zrównoważony rozwój (tak w aspekcie
środowiskowym, jak i ekonomicznym czy społecznym) stał się naszą nową
rzeczywistością[1]. Miasta muszą wręcz rozwijać się w sposób zrównoważony,
żeby móc w ogóle się rozwijać i, na co warto położyć nacisk - zaspokajać
potrzeby mieszkańców.
Jakkolwiek dynamiczne nie byłyby to (r)ewolucje, daleko nam jeszcze do
utopijnych wizji miast szczęśliwych, miast ogrodów czy „soft cities”. Co stoi na
przeszkodzie? Jednym z „dyżurnych” hamulców mądrego i zdrowego rozwoju
jest rozrastanie się miast, z języka angielskiego „urban sprawl”[2]. Miasta, które
„pożerają” coraz większej połacie terenu i inkorporują w swoje granice coraz
więcej obszarów obrzeżnych, tracą w przedbiegach. Przestają być wydolne. Nie
są w stanie wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców. Są bardziej
zanieczyszczone[3], ich mieszkańcy są statystycznie bardziej otyli[4] i mniej
szczęśliwi - jakość życia w takim mieście drastycznie spada[5].
Głównym powodem tego stanu rzeczy są rosnące odległości i spadająca w
związku z tym gęstość na obszarach już zurbanizowanych. Poczta, szpital, sklep
- to wszystko oddala się od nas coraz bardziej i bardziej. Jako mieszkańcy
zmuszeni jesteśmy docierać w coraz odleglejsze zakątki miasta, żeby zaspokoić
swoje nawet najbardziej podstawowe potrzeby. I nie ma co się oszukiwać żeby dostać się do tych wszystkich miejsc nadal najczęściej wybieramy
samochód.
Jak zauważają badacze, powszechne użycie samochodów do
przemieszczenia się po mieście ma negatywny wpływ między innymi
na bioróżnorodność (wycinamy tereny zielone pod infrastrukturę, a
hałas powoduje kurczenie się obszarów lęgowych), ale też na
kondycję psychiczną i fizyczną mieszkańców (godziny spędzane w
korkach to gigantyczny stres; to również siedzący tryb życia), ich
sytuację ekonomiczną (tracimy czas na dojazdy; utrzymanie
samochodu może być bardzo kosztowne)[6], ogólną jakość
środowiska naturalnego (nie tylko zanieczyszczenie spalinami, ale też
koszty ekologiczne betonozy jak susze i powodzie)[7], czy na relacje
społeczne i budowanie społecznego kapitału (mamy mniej czasu dla
rodziny i przyjaciół, a spędzając kolejny godziny w aucie mamy
mniejsze szanse na poznanie nowych znajomych i zbudowanie
lokalnej społeczności)[8].
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Odpowiedzią na rozrastanie się obszarów miejskich w zastraszającym tempie
mogą być wszelkie koncepcje urbanistyczne, które kładą nacisk na
uatrakcyjnianie i różnicowanie (w szerokim znaczeniu) terenów już
zagospodarowanych (np. centrów miast) w taki sposób, żeby odpowiadały one
na jak najwięcej potrzeb lokalnych społeczności. Zarówno teoretycy jak i
praktycy zwracają uwagę na fakt, że włodarze miast muszą jeszcze raz
przyjrzeć się istniejącej już zabudowie i infrastrukturze i zastanowić się - co
możemy zrobić, żeby mieszkańcy nie musieli spędzać kolejnych godzin w
samochodzie? Co zrobić, żeby nie musieli jechać 40 minut do przychodni
zdrowia w centrum miasta? Jakie kroki podjąć, żeby tu, za rogiem, mieszkańcy
znaleźli wszystko, czego potrzebują; żeby mieli możliwość dostępu do
udogodnień i, przede wszystkim, podstawowych usług w najbliższej okolicy?
Zyskującą ostatnio na popularności koncepcją w ramach tej dyskusji jest tzw.
„miasto 15-minutowe” autorstwa Carlosa Moreno. Liczne wystąpienia medialne
Moreno są swego rodzaju manifestem skierowanym do włodarzy miast, w
którym badacz stara się zachęcić ich do podążania w codziennej praktyce za
zasadami chronourbanistyki, czyli do budowania miast kompaktowych,
zwartych i wymieszanych funkcjonalnie[9].
Co to wszystko oznacza? Moreno promuje myśl, zgodnie z którą jakość
miejskiego życia jest odwrotnie proporcjonalna do czasu spędzonego na
poruszaniu się po mieście (w szczególności dotyczy to samochodu)[10]. Miasta
powinny być zatem zaprojektowane (lub zrewitalizowane!) w taki sposób, żeby
mieszkańcy nie musieli tracić czasu na dojazdy. Innymi słowy - każdy z nas
powinien mieć sposobność realizowania wszystkich swoich życiowych potrzeb
bez konieczności przemierzania godzinami miejskich rubieży. Według Moreno,
wszelkie ośrodki naszej aktywności życiowej powinny być osiągalne
(„dostępne”) w promieniu 15-minutowego spaceru lub krótkiej przejażdżki
rowerem[11]. Mieszkańcy miast powinni mieć możliwość szybkiego dotarcia
między innymi do ośrodków zdrowia, szkół, punktów świadczących usługi
społeczne oraz usługi komercyjne, terenów rekreacyjnych i zielonych, miejsc
kultury, rozrywki itd.[12]

Co bardzo istotne, chodzi tutaj także o dostęp do miejsc pracy oraz
do lokali mieszkalnych. Kluczowa jest zatem w tym aspekcie nie
tylko fizyczna odległość, ale także bliskość rozumiana właśnie jako
dostępność, powszechność. „Miasto 15-minutowe” to bowiem
miasto otwarte, niestwarzające barier (tak fizycznych, jak i
niematerialnych), inkluzywne i egalitarne. To miasto stwarzające
absolutnie
każdemu
możliwość
skorzystania
ze
swoich
dobrodziejstw.
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Dostęp do przystępnych cenowo mieszkań wysokiej jakości,
infrastruktura komunikacyjna dla osób o różnym statusie
społecznym i o różnym stopniu mobilności, równe szanse w
obszarze edukacji, zróżnicowany rynek pracy i możliwość
korzystania z usług medycznych niezależnie od zasobności portfela
- to elementy, które tworzą krajobraz prawdziwego „miasta 15minutowego”[13].

Moreno, podsumowując swoje prezentacje, często punktuje trzy najważniejsze
jego zdaniem cele czy zadania stojące przed włodarzami miast na drodze do
sukcesu: większa gęstość, większa bliskość i większa różnorodność.
Idea nie jest nowa. Nie sposób nie zauważyć, że badacz nawiązuje między
innymi do koncepcji takich jak „mixed land-use” (mieszanie zagospodarowanie
terenu), „transit oriented development” (mobilność zogniskowana wokół
transportu publicznego), czy „walkability” (trudno przetłumaczyć ten termin na
język polski, kryje się pod nim przede wszystkim atrakcyjność infrastruktury
pieszej), a także wszelkich koncepcji, które umieszczają w centrum
zainteresowania sąsiedzkość i rozwój lokalny, dzielnicowy (miasta dla ludzi,
miasta na poziomie wzroku, miasta szczęśliwe itd.). Zasadnicza różnica polega
jednak na tym, że Moreno chce umieścić punkty aktywności, usługi i
różnorodność blisko każdego mieszkańca, a nie przyciągać mieszkańców do
tych udogodnień (na przykład do centrów dzielnicowych). Dosłownie każdy
punkt na mapie dzielnicy musi być wedle tej zasady w równym stopniu
atrakcyjny, otwarty, urozmaicony i bogaty[14].
Koncepcja okazała się bardzo lotna i niezwykle atrakcyjna dla włodarzy miast
na całym świecie. Ostatnie lata obfitują w rozkwit rozmaitych wariacji na jej
temat lub koncepcji siostrzanych (oczywiście nie wszystkie inspirowane są
konkretnie teoriami Moreno; wiele z nich po prostu wpisuje się w podobny
paradygmat). Powstają projekty „miast 20-minutowych”, „5-minutowych”, „2minutowych” itd. Mimo że różnią się one na poziomie szczegółów, filozofia i
główny cel tych wszystkich opracowań jest ten sam: promocja takiego
zagęszczenia różnorodnych funkcji i zasobów (także ludzkich), które umożliwia
absolutnie każdemu mieszkańcowi miasta szybki i łatwy dostęp do tego, czego
aktualnie potrzebuje.
Za przykład niech posłuży średniej wielkości Portland. W 2015 roku miasto
zaczęło wcielać w życie niezwykle rozbudowany i ambitny „Portland Climate
Action Plan”[15], którego fundamentem jest projekt tzw. kompletnych
sąsiedztw (ang. „complete neighbourhoods”). Co to oznacza w praktyce?
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Zgodnie z założeniami lokalnych władz do 2030 roku 80% mieszkańców będzie
mogła dostać się do najważniejszych destynacji pieszo lub rowerem (czyli w
krótkim czasie). Co ważne, każda z tych podróży ma być przede wszystkim
bezpieczna, ale też atrakcyjna.
W zeszłym roku śladami Portland wyruszyło Houston, które ogłosiło „Walkable
places and transit-oriented development oridnance”[16], dokument (z resztą
jeden z kilku w tym obszarze), który reguluje kwestię projektowania dobrze
skomunikowanej przestrzeni publicznej. Działania podejmowane przez
Houston mają na celu ułatwienie mieszkańcom dostępu do dobrej i
ekologicznej komunikacji miejskiej, ale także ogniskują się wokół aranżowania
przestrzeni publicznych o najwyższej jakości, sprzyjających interakcjom
społecznych i budowaniu zdrowych nawyków (chodzi m.in. o zdrową
mobilność i ruch, ale też o zdrowie psychiczne, którego budulcem są bez
wątpienia dobre relacje sąsiedzkie).
Większość z nas napewno słyszała też o tzw. „superblocks” w Barcelonie[17],
czyli o całych kwartałach miasta wyłączanych z ruchu samochodowego. Stolica
Katalonii promuje w ten sposób zrównoważone formy komunikacji i oddaje
przestrzeń publiczną we władanie mieszkańcom. Dobre wzorce wypracowane
w Barcelonie bardzo szybko przejął i rozwinął Madryt, który także może
pochwalić się w ostatnim czasie sukcesami na polu promowania zdrowej i
przyjaznej mobilności. W centrum hiszpańskich interwencji leży przekonanie,
że ruch pieszy to podstawa zmian społecznych, środowiskowych i
ekonomicznych.
Najgłośniejszym jednak przykładem wdrażania koncepcji „miasta 15minutowego” jest Paryż, metropolia, która dała Carlosowi Moreno szansę
przetestowania jego teorii na żywym organizmie. Mer Paryża, Anne Hidalgo,
mówi wprost, że jej celem jest jak najszybsze osiągnięcie neutralności
klimatycznej miasta i wzrost jakości życia jego mieszkańców, bez względu na
koszty wizerunkowe. Moreno i Hidalgo podjęli wspólnie szereg działań, żeby
przekuć teoretyczną koncepcję badacza w zestaw konkretnych działań i
rekomendacji. W ramach akcji powstają nowe ścieżki rowerowe, parklety,
ogrody kieszonkowe, kolejne ulice wyłączanie są z ruchu samochodowego, a
budynki użyteczności publicznej zaczynają pełnić zupełnie nowe funkcje „po
godzinach”, wprowadzając do dzielnic powiew witalności[18].

Swoje wersje „miasta 15-minutowego” mają też Shanghai, Londyn,
Ottawa, Chengdu, Berlin, Edynburg, Tel Aviv, Mediolan, Wiedeń czy
Seattle. Bodaj najbardziej kompleksowym rozwiązaniem może jednak
pochwalić się Melbourne.
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Miasto, w ramach „Plan Melbourne 2017-2050”[19], systematycznie
inwestuje w tzw. „20-minutowe sąsiedztwa”. Takie struktury
urbanistyczne mają przywracać mieszkańcom prawo do lokalności i
do życia w kwitnących, zdrowych społecznościach. W realizację tego
niezwykle rozbudowanego celu włączonych jest szereg organizacji
prywatnych, publicznych i reprezentujących trzeci sektor, które nie
tylko rekomendują konkretne zmiany, ale też zajmują się badaniem
tychże sąsiedztw. Wiele z nich opracowuje skomplikowane
metodologie badań i prowadzi stałe obserwacje zmieniających się
sąsiedztw, rejestrując na bieżąco wszelkie sukcesy i porażki.
Podejście wdrażane przez Melbourne wydaje się chyba najbardziej
spektakularne, ale także niebywale rzetelne. Stolica stanu Wiktoria nie
kopiuje bowiem gotowych rozwiązań, które sprawdziły się gdzieś na
świecie, w zupełnie innych warunkach i w zupełnie innej atmosferze
kulturowej. Melbourne diagnozuje realne problemy (w skali mikro), by
następnie rozwiązać je przy pomocy parasolowego konceptu
zbliżonego do „miasta 15-minutowego”. Badanie potrzeb, realiów i
sygnałów zmian stanowią podstawę do dalszych działań.

Efektywność proponowanych przez wspominane miasta zmian i rosnący
poziom satysfakcji ich mieszkańców świadczą o tym, że zdecydowanie warto
działać, ale też obserwować, analizować i drążyć. Jak zatem robić to najlepiej?
Jak badać lokalny kontekst, żeby jak najsprawniej i najefektywniej zacząć
realizować cele opisane w koncepcji Moreno?
Raport, który trzymacie Państwo w dłoniach, opisuje krok po kroku propozycję
metodologiczną badania „miasta 15-minutowego” na przykładzie Gdyni. Mówi
o tym, co badać, dlaczego akurat to i w jaki sposób. Jakie metody, techniki i
narzędzia najlepiej użyć. Jakich rezultatów się spodziewać. Przedstawia wady i
zalety poszczególnych rozwiązań oraz potencjalne trudności. Opisuje rozmaite
warianty podstawowych metod i prezentuje praktyczne rady. Jest
kompleksowym materiałem, który powinien być wykorzystany do tego, żeby
realnie ocenić jakość gdyńskich sąsiedztw, opisać faktyczne problemy, z
którymi się borykają i dać impuls do głębokich przemian. Opracowane
metodologie zakładają dogłębną penetrację kontekstu lokalnego, co, w
założeniu, ma pomóc Gdyni zaprojektować swoją własną wersję „miasta 15minutowego”, skrojoną na miarę, systemową, holistyczną. Niniejszy raport
bazuje na przekonaniu, że wnikliwe i skrupulatne badania pomogą Gdyni
uniknąć powielania gotowych klisz, dzięki czemu nasze miasto będzie
wymieniane wkrótce jako jedno z tych, które wyznaczają światowe standardy,
podobnie jak Melbourne.
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Raport powstał przede wszystkim w oparciu o metaanalizę literatury naukowej,
głównie metodologicznej (ponad 50 pozycji), planów wprowadzanych przez
różne ośrodki na świecie, sprawozdań organizacji zajmujących się jakością
życia mieszkańców miast, ich zdrowiem, mobilnością itd., tematycznych
raportów konsorcjów naukowych i uczelni wyższych oraz gotowych narzędzi
mierzenia rozmaitych elementów składających się na koncepcję „miasta 15minutowego”. Jako że nie istnieje jeszcze wiele opracowań metodologicznych
dotyczących mierzenia „miasta 15-minutowego”, wszelkie materiały źródłowe
wyszukiwane były przy użyciu haseł takich jak „walkability”, „liveability”, „quality
of life”, „mobility patterns”, „travel patterns”, „sustainable urban development”,
„social cohesion”, „urban proximity”, „urban density”, „urban sprawl”, „inclusive
urban design”, „eye-level design”, „sustainable housing”, „urban employment”,
„urban cycling” itd. W większości przypadków wyszukiwanym hasłom
towarzyszyło sformułowanie „measurement” albo „methodology” w celu
wyselekcjonowania literatury omawiającej meandry mierzenia pewnych
zjawisk.
W toku desk research powstała strategia, zgodnie z którą mierzenie „miasta 15minutowego” powinno odbywać się przy pomocy trzech różnych soczewek powinniśmy patrzeć na trzy różne „wycinki” miejskiej różnorodności.
Pierwszym z nich jest naturalnie człowiek, drugim przestrzeń, a trzecim
społeczność/sąsiedztwo. Pierwsza propozycja metodologiczna skupia się
zatem na doświadczeniach różnych mieszkańców i ich ocenie jakości życia.
Bohaterem drugiego scenariusza jest ograniczony fragment przestrzeni celem badań będzie w tym przypadku jak najbardziej obiektywna ocena tego
skrawka miasta pod kątem wytycznych dla „miasta 15-minutowego”. Trzecia
perspektywa metodologiczna stanowi w pewnym sensie nadbudowę dwóch
poprzednich i ich rozwinięcie w formie badań opartych na działaniach
społecznościowych. W tej strategii patrzymy na niewielką grupę ludzi
zamieszkującą niewielki fragment przestrzeni i badamy zarówno obiektywne
parametry miejsc, jak i subiektywne odczucia ich użytkowników - sąsiadów.

Jak korzystać z raportu? Wszystkie propozycje metodologiczne są
spójnymi, zamkniętymi całościami i można traktować je jako
niezależne procesy badawcze. Można też je połączyć i zmiksować
konkretne metody według aktualnych potrzeb i możliwości
finansowych oraz organizacyjnych. W raporcie zawsze w pierwszej
kolejności przedstawiana jest najbardziej optymalna ścieżka
badawcza, ale jego ważną częścią są także WARIANTY. W zależności
od bieżącej sytuacji można modyfikować procedurę i włączać w jej
ramy poszczególne warianty, tak by stworzyć metodologię
najkorzystniejszą w danym momencie.
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Każda z metodologii jest diametralnie inna, choć wszystkie zamierzone są na
osiągnięcie jednego celu. Tym celem jest zdiagnozowanie obszarów, które
wymagają interwencji i opracowanie rekomendacji co do dalszych działań w
tych obszarach.
Metodologie są więc skonstruowane w taki sposób, żeby dać miastu konkretne
narzędzia zmian. Rezultatem każdego z zaproponowanych badań nie będzie w
związku z tym proste równanie, czy jednostkowy wynik w postaci liczbowej (np.
Śródmieście jest dzielnicą „15-minutową” w sześćdziesięciu procentach albo „n”
dla Śródmieścia = 0,9). Wszystkie metody zmierzają do określenia tego, co jest
atrakcyjne na danym obszarze (w rozumieniu Moreno) i co warto
zaimplementować także w innych miejscach oraz tego, co nie odpowiada na
aktualne potrzeby i wymaga określonych transformacji. Efektem badań będzie
także wykaz tychże transformacji - opis tego, jak zmienić miasto, żebyśmy
mogli śmiało nazwać je „15-minutowym”.
Tylko takie badania poprowadzą nas
zrównoważonej i szczęśliwszej przyszłości.

w

kierunku

lepszej,

bardziej

Miłej lektury,
Adam Chyliński
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CZŁOWIEK
W OBIEKTYWIE
BADACZA

METODOLOGIA
NR 1

„Miasto 15-minutowe” to przede wszystkim dyskusja o jakości szeroko pojętej
przestrzeni (nie wyłączając oczywiście usług, udogodnień i parametrów
ekonomicznych). Dlaczego więc mamy skupiać się na człowieku i jego
perspektywie? Dlaczego warto, a nawet trzeba przykładać badawczą soczewkę
akurat do mieszkańca?
Badanie mieszkańców, ich potrzeb, problemów, marzeń i opinii jest kluczowe
dla zrozumienia tkanki miejskiej. Miasto to ludzie, dopiero potem budynki,
instytucje, funkcje. Powodem istnienia miasta jest człowiek. To dla ludzi miasta
są budowane i to z szacunku do mieszkańców i ich miastotwórczej roli
powinniśmy wziąć na warsztat ich perspektywę oraz poziom satysfakcji w
pierwszej kolejności.

Jak pisze F. V. Morgeson, badanie satysfakcji i opinii mieszkańców jest
procesem niezwykle korzystnym z punktu widzenia władz. Pozwala
zbudować bardziej dynamiczną relację urzędnik-człowiek, stworzyć
przepływ informacji na linii urząd-mieszkańcy, zdobyć niezbędny do
podejmowania dalszych działań feedback, rozwinąć postawy oddolne
oparte na społecznej odpowiedzialności, ale też zwiększyć
transparentność władz miejskich, odbudować do nich zaufanie oraz,
co szczególnie ważne w tym kontekście - jest to genialne narzędzie do
opracowania
strategii
poprawy
jakości
konkretnych
usług
publicznych[20].

Ogólny zarys metodyki
Podstawą rozmowy o subiektywnych opiniach powinien być zawsze pewien
obiektywny zbiór wartości, do którego można z łatwością się odnieść i który
pozwala zunifikować dialog z różnymi mieszkańcami. W przypadku badania
„miasta 15-minutowego” tymi wartościami mogą być na przykład dane
dotyczące przemieszczania się poszczególnych badanych po mieście, czyli
informacje o ich miejskiej mobilności.
W związku z tym badanie należy zacząć od zebrania rekordów na
temat konkretnych miejskich podróży i od prześledzenia ogólnych
wzorców mobilności mieszkańców. Na tym etapie świetnie
sprawdzą się dzienniki podróży. Na ich podstawie należy następnie
skonstruować wywiady z mieszkańcami, które ujawnią przyczyny
pewnych zachowań i pozwolą zidentyfikować główne problemy.
Podczas rozmowy nie powinno zabraknąć pytań takich jak
„Dlaczego akurat tędy?”, „Czemu tak długo?”, „Skąd wybór
samochodu na tej trasie?”, czy „Jak oceniasz mijaną okolicę?”.
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Trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy nie zawsze mają pełną świadomość swoich
wyborów. Nie dysponują też wiedzą ekspercką, która wyczuliłaby ich na wpływ
pewnych parametrów przestrzennych na ich samopoczucie (mogą na przykład
nie mieć pojęcia, że to akurat fatalna estetyka danego kwartału powoduje, że
codziennie wybierają inną, dłuższą trasę). Dlatego badanie powinno być
skonstruowane bardzo ostrożnie. Wywiady muszą być zogniskowane wokół
mobilności jednostkowej zarejestrowanej przy pomocy dzienników podróży,
ale też wokół arbitralnie wybranych atrybutów przestrzeni, w której zanurzeni
są na codzień badani mieszkańcy, a na które niekoniecznie sami zwróciliby
uwagę.
Cały proces powinien przebiegać następująco:

dzienniki
podróży

1

ŚLEDZENIE
techniki analogowe
techniki mieszane

MIESZKAŃCÓW

pytania
o mobilność

2

WYWIADY

pytania o opinie
i satysfakcję

Z MIESZKAŃCAMI
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Na kolejnych stronach raportu znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:
Czym jest śledzenie mieszkańców i dlaczego jest tak istotne w kontekście
badania „miasta 15-minutowego”?
Czym są dzienniki podróży i jaki ich rodzaj jest najbardziej efektywny?
Dlaczego dzienniki podróży powinny być wzbogacone o metryczki?
Kiedy najlepiej zrealizować badanie z udziałem dzienników i ile czasu
powinno trwać?
Dlaczego warto przeprowadzić wywiady z mieszkańcami i jaki jest ich cel?
Jak powinny być skonstruowane takie wywiady i z jakich rodzajów pytań
powinny się składać?
Jak dobrać grupę badawczą i kto powinien wziąć udział w badaniu (w
wariancie dla całego miasta i w wariancie dzielnicowym)?
Jakich efektów możemy spodziewać się po niniejszym badaniu?
Jakich środków będzie wymagało przeprowadzenie badania (zasoby
ludzkie, kompetencje, zasoby czasowe, narzędzia, sprzęt itd.)?
Czym jest śledzenie mieszkańców i dlaczego jest tak istotne w
kontekście badania „miasta 15-minutowego”?
Śledzenie kogoś rzadko kiedy budzi pozytywne skojarzenia, to prawda. Czas
jednak trochę odczarować te krytyczne konotacje - deptanie po piętach
mieszkańcom i chodzenie za nimi jak cień może okazać się fenomenalnym
źródłem obserwacji!
W literaturze często podkreśla się fakt, że podążanie za
mieszkańcami jest świetnym pierwszym krokiem na drodze do
usprawnienia przestrzeni publicznej. Śledzenie rozmaitych podróży
mieszkańców pozwala dostrzec wzorce, w jakie się one układają[21],
a to może pomóc nam w zwiększeniu bliskości rozmaitych usług (z
angielskiego „proximity”).
Dlaczego wiedza o mobilności mieszkańców jest tak ważna w procesie badania
i projektowania „miasta 15-minutowego”? Przede wszystkim zgromadzone
dane pozwalają zmapować tzw. POI („Points of Interests”) i dowiedzieć się, do
jakich miejsc mieszkańcy najczęściej się przemieszczają (a to mówi nam wiele
o zagęszczeniu określonych usług). Zdobyte informacje pokazują ponadto, ile
czasu mieszkańcy potrzebują, żeby dostać się do tych destynacji (15 minut?).
Jak jednak zabrać się za śledzenie mieszkańców? Oczywiście, nie chodzi o
zatrudnienie detektywa, który będzie snuł się za nieświadomymi niczego
badanymi. Istnieje sporo metod, które stawiają perspektywę użytkownika i
jego doświadczenie na pierwszym miejscu[22]. Jedną z nich są dzienniki
podróży[23].
13

Czym są dzienniki podróży i jaki ich rodzaj jest najbardziej efektywny?
Dzienniki podróży są bodaj najchętniej wykorzystywaną i powszechnie
akceptowaną metodą gromadzenia danych na temat wzorców mobilności
mieszkańców miast.
Pozwalają one zrozumieć:
Gdzie mieszkańcy się przemieszczają,
W jakim celu,
Jakimi środkami transportu,
Ile czasu zajmują im te podróże,
I jak je oceniają.

Co ważne, dzienniki podróży rozkładają każdą podróż na czynniki pierwsze, a
dzięki temu jesteśmy w stanie zdobyć dane nie tylko na temat tego, ile zajmuje
użytkownikom cała podróż, ale też, ile trwają jej poszczególne fazy (np. ile
czasu mieszkańcy poświęcają na dotarcie do przystanków komunikacji
miejskiej).
Oczywiście, istotny jest też sam środek transportu - być może mieszkańcy
część trasy pokonują pieszo, część hulajnogą elektryczną, a do pokonania
ostatniego odcinka wykorzystują SKM?
Niezwykle ważnym elementem takiego dziennika jest też opinia mieszkańca o
jakości podróży - na ten moment wstępna, nawet lakoniczna, ale dająca
podstawę do dłuższej rozmowy podczas etapu wywiadów.
Rodzajów dzienników podróży jest jednak kilka, a wybór najlepszego wcale nie
jest oczywisty. Najczęściej mówimy o trzech kategoriach takich narzędzi[24]:
Analogowe deklaracje, całkowicie oparte na tym, co zapamiętali
użytkownicy,
Techniki mieszane, częściowo zautomatyzowane, które dzięki prostemu
interfejsowi pozwalają użytkownikowi manipulować urządzeniem do
zbierania danych GPS,
Automatyczne rejestry, wykorzystujące dane GPS i niewymagające
bezpośredniej ingerencji użytkownika.
W przypadku niniejszego badania najlepiej sprawdzi się połączenie
dzienników analogowych z technikami częściowo zautomatyzowanymi
opartymi na aplikacjach mobilnych.
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Analogowe zbieranie danych może odbywać się na różne sposoby, podstawym
narzędziem zapisu dziennika jest jednak prosty formularz, który wypełnia
badany.
Aby prawidłowo zrealizować badanie, należy wyposażyć mieszkańców w
papierowe formularze za wczasu i poprosić ich o wypełnianie informacji na
temat konkretnych podróży na bieżąco, co zapewni największy poziom
wiarygodności. Takie podejście gwarantuje bardzo dużą dokładność - badani
nie zdążą zapomnieć, co faktycznie się wydarzyło w trakcie ich podróży.

WARIANT: Gdynia dysponuje wyjątkowym narzędziem komunikacji z
mieszkańcami, którego wykorzystanie warto rozważyć. Mowa o
Gdyńskiej Platformie Dialogu. Chcąc zrealizować badanie nieco
sprawniej,
możemy
poprosić
mieszkańców
o
wypełnienie
umieszczonego na Platformie formularza online na koniec dnia, czyli o
swoiste podsumowanie ich dziennej mobilności. Ta opcja niestety
pomija głos osób nieposługujących się komputerami i wykluczonych
cyfrowo. Z drugiej strony umożliwia posłużenie się asystą
zewnętrznego eksperta, który na bieżąco, po analizie nadesłanego
dziennika, może dopytać badanych o pewne kwestie, które w jego
opinii nie sprawiają wrażenia precyzyjnych - chociażby o szczegóły
dotyczące poszczególnych odcinków tras (podobno lubimy zapominać
na przykład o tych najkrótszych podróżach, dlatego dociekliwe pytania
mogą okazać się w tym przypadku na wagę złota)[25].

W celu uzyskania bardziej precyzyjnych zapisów (np. dokładnych czasów
podróży), dane analogowe powinny być uzupełnione tymi pozyskanymi
cyfrowo. Techniki mieszane, bo o nich mowa, umożliwiają użytkownikom
rewizję pewnych zapisanych automatycznie danych i wgląd w cyfrowy zapis
podróży. Zazwyczaj wykorzystuje się w tym celu aplikacje mobilne, które
ułatwiają zapisywanie śladów konkretnych podróży. Z powodzeniem można
wybrać darmową aplikację, która dzięki prostemu interfejsowi pozwala
sprawnie zapisać konkretne rekordy (szczególnie polecana to np. „Geo Tracker
- GPS tracker”, aplikacja którą można za darmo pobrać na system Android i IOS
- niestety w języku angielskim).
Centra badawcze wykorzystują często także dużo bardziej
skomplikowane systemy jak „Georgia Tech Electric Travel Diary”[26],
„SmartMo”[27], „GeoMate”[28], „Senslock”[29], czy „Meili”. Do plusów tej
ostatniej, bodaj najpopularniejszej z nich, należy zaliczyć dokładność w
określaniu czasu podróży. Trochę gorzej wypada jednak w mierzeniu
długości trasy, a to dla nas niezwykle ważne dana[30].
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Przy wszystkich plusach rozwiązań cyfrowych, warto zwrócić uwagę na fakt, że
wykorzystywanie smartphone’ów prowadzi do problemu opisanego wyżej, czyli
do ograniczenia grupy badawczej. Osoby starsze mogą mieć problem z
obsługą urządzenia mobilnego, nie mówiąc już o tym, że niekoniecznie będą
miały dostęp do Internetu.
Z drugiej strony łączenie różnych technik i stosowanie podejścia elastycznego
pomaga osiągnąć maksymalną wiarygodność badania. Podstawowe dane
zebrane w toku analizy analogowych dzienników podróży powinny być zatem
uzupełniane i korygowane przez zespół badawczy w oparciu o informacje
płynące z narzędzi elektronicznych. W takiej sytuacji, w przypadku osób, które
nie mają dostępu do urządzeń mobilnych albo nie potrafią obsłużyć
specjalistycznych lokalizatorów, możliwe jest bazowanie jedynie na danych
„pamięciowych”[31], co, suma sumarum, zwiększa rzetelność badania.
WARIANT: Poza technikami analogowymi i mieszanymi, warto
rozważyć także wykorzystanie w pełni zautomatyzowanych
dzienników podróży. Niestety badanie jest wtedy dużo droższe.
Zakodowane informacje nie mówią też o pewnych istotnych
kontekstach, jak choćby o powodach, dla których mieszkańcy się
przemieszczają. Jednocześnie dane pozyskiwane są dużo szybciej, a
pomiar jest dużo dokładniejszy. W tym celu używa się urządzeń do
pozycjonowania wykorzystujących technologię GPS, czyli tzw.
lokalizatory GPS (ang. „GPS trackers”, „GPS loggers” lub „GPS
recorders”)[32]. Na rynku dostępnych jest mnóstwo modeli urządzeń
(np. Renkforce GP-102 G-Porter) które odbierają dane GPS nawet kilka
razy na sekundę[33]. Średni koszt urządzenia, to kilkaset złotych. Żeby
ograniczyć
koszty,
warto
byłoby
nawiązać
współpracę
z
niekomercyjnymi ośrodkami badawczymi funkcjonującymi chociażby
przy wyższych uczelniach, które dysponują odpowiednim sprzętem i
umiejętnościami.

Dlaczego dzienniki podróży powinny być wzbogacone o metryczki?
Do formularza (czy to w wersji papierowej, czy online) obowiązkowo dołączony
powinien być kwestionariusz osobowy, którego celem jest pozyskanie danych
na temat[34]:
Wieku użytkownika,
Jego płci,
Wykształcenia,
Statusu zawodowego (aktywny zawodowo lub nie),
Adresu zamieszkania,
Członków gospodarstwa domowego (liczba, wiek).
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Informacje te pozwalają połączyć pewne schematy mobilności z cechami
demograficznymi, a tym samym dostosować określone zmiany w przestrzeni
publicznej do potrzeb konkretnych grup mieszkańców.
Zauważenie tego typu wzorców może być niezwykle przydatne również
dlatego, że każde sąsiedztwo ma swój określony profil demograficzny i w
związku z tym może wymagać zupełnie innych innowacji[35]. Uwzględnienie w
analizie danych metryczek pozwala spojrzeć na wiele kwestii lokalnie, w
bardziej zindywidualizowany sposób.
Przykładowo, w Australii takie dane komunikacyjne gromadzone są
przez The Australian Bureau of Statistics (Australijskie Biuro
Statystyczne), które uzupełnia wyniki co pięć lat. Rok rocznie
prowadzone jest także zakrojone na szeroką skalę badanie
„Multipurpose Houshold Survey”, którego elementem są dane na temat
mobilności. Źródeł danych jest z resztą więcej, chociażby „The Victorian
Integrated Survey of Travel and Activity”. Co jednak najważniejsze,
rezultaty i wnioski z powyższych badań wykorzystywane są przez
władze stanowe i samorządowe w procesie implementacji założeń
kompaktowych „20-minutowych sąsiedztw” (doskonałym przykładem
jest kompleksowa ewaluacja dzielnicy Croydon South w Melbourne). Co
ciekawe, władze Melbourne, w ramach planu rewitalizacji sąsiedztw,
wykorzystują także szereg innych danych publicznych, m.in. statystyki
dotyczące wypadków drogowych prowadzone przez VicRoads (badanie
CrashStats), czy statystyki dotyczące satysfakcji użytkowników
publicznych terenów rekreacyjnych „Benchmark Park User Satisfaction
Survey”, IOSS. Amerykanie z kolei całą dyskusję publiczną na temat
„walkability” opierają na publicznych danych dotyczących wypadków z
udziałem pieszych i rowerzystów oraz na statystykach na temat
sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych prowadzących
działalność na danym obszarze (liczba gości w lokalu gastronomicznym
albo wpływy do kasy punktu usługowego mogą nam sporo powiedzieć
o witalności określonej dzielnicy i o jej atrakcyjności dla pieszych i
rowerzystów. Co więcej, badania pokazują silny związek między
atrakcyjnością infrastruktury pieszej a kondycją ekonomiczną
lokalnych biznesów).

Kiedy najlepiej zrealizować badanie z udziałem dzienników i ile czasu
powinno trwać?
Wybór odpowiedniego momentu pomiaru ma ogromne znaczenie dla
finalnych wyników badań. Pora roku, dzień tygodnia, nawet konkretny rok
(pandemia w 2020 roku!) - to wszystko wpływa na jakość odpowiedzi.
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Inaczej przemieszczamy się zimą, inaczej latem. Dużo zależy też od długości
dnia oraz od warunków pogodowych. W soboty spędzamy czas zupełnie
inaczej, niż w środy. Tych zależności jest naprawdę sporo. Jaki moment zatem
wybrać i jak długo powinno trwać badanie?
Dłuższe pomiary zawsze będą dawały bardziej rzetelne wyniki, aniżeli
bazowanie na pojedynczych rekordach[36]. Dlatego najkorzystniejszą,
ale też najdroższą opcją będzie prowadzenie pomiarów przez siedem
dni z rzędu[37]. Dzięki temu zdobędziemy dane reprezentujące
dynamikę całego tygodnia i lepiej zrozumiemy wzorce mobilności
charakterystyczne dla typowych punktów czasowych o określonej
specyfice
(np.
piątkowy
wieczór,
niedzielne
przedpołudnie,
poniedziałkowy ranek).

Trzeba pamiętać o tym, że wybrany tydzień powinien być „najbardziej
typowym tygodniem roku”[38]. Należy więc zwrócić uwagę na to, czy dany
miesiąc nie przypada na szczyt sezonu turystycznego albo nie odbywa się w
tym czasie jakieś duże wydarzenie w mieście (maraton, popularna konferencja,
zjazd), bądź w danym tygodniu nie wypadają dni świąteczne.
Co więcej, istotne jest też prześledzenie historycznych zapisów dotyczących
warunków pogodowych w celu wyeliminowania ewentualnego wpływu
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na rezultaty badań. Oczywiście,
przyszłości nie da się przewidzieć i pogoda może nas zaskoczyć, dlatego warto
wzbogacić
formularz
o
pytania
dotyczące
aktualnych
warunków
atmosferycznych[39].
Nie ma niestety możliwości zaproponowania konkretnego tygodnia roku a
priori. Wybór powinien być dokonany przez zespół badawczy na etapie
projektowania procedury. Badacze powinni prześledzić kalendarz na dany rok,
uwzględniając wszelkie odchylenia od normy i dopiero na tej podstawie
zaplanować odpowiedni termin.

WARIANT: Proces trwający siedem dni jest rzeczywiście najbardziej
optymalny, ale istnieją też inne możliwości. W przypadku braku
wystarczających środków finansowych badanie może być zrealizowane
jednorazowo. Obowiązuje wtedy dokładnie ta sama zasada wyboru
terminu, jak przy wyborze konkretnego tygodnia. Dzień pomiaru musi
być dniem jak najbardziej typowym, nie może przypadać na weekend
(interesują nas dni od poniedziałku do czwartku włącznie) czy na
święto państwowe lub inny dzień wolny od pracy.
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Ale na tym nie koniec. Możemy wybrać wiele punktów czasowych
(określoną liczbę pojedynczych dni w roku, czy na przestrzeni kilku lat,
np. pierwszy dzień każdego miesiąca albo losowy dzień każdego
kwartału) i uśrednić wyniki, bądź też wyselekcjonować dni różniące się
od siebie - dni świąteczne, dni neutralne, dni w szczycie sezonu
turystycznego itd. Badanie można również prowadzić stale,
udostępniając mieszkańcom formularz online aktywny przez dłuższy
okres[40] albo raz w roku[41], co daje szansę na dostrzeżenie pewnych
długotrwałych trendów i zmieniających się w czasie wzorców
mobilności.
Ciekawym wariantem jest także obserwacja specyficznej sytuacji
zmiany w przestrzeni publicznej i wybór momentu, kiedy na badanym
obszarze wprowadzane są jakieś istotne modyfikacje, chociażby
infrastrukturalne (np. powstała kładka dla pieszych albo nowa ścieżka
rowerowa). Możemy w ten sposób zbadać stan rzeczy „przed” i „po” i
dzięki temu zrozumieć, jak konkretna modyfikacja wpłynęła na
mobilność mieszkańców[42].

Dlaczego warto przeprowadzić wywiady z mieszkańcami i jaki jest ich
cel?
Informacje o tym, gdzie przemieszczają się mieszkańcy, w jakim celu, jakim
środkiem transportu i ile czasu im to zajmuje już same w sobie są niezwykle
przydatne. Na ich podstawie moglibyśmy w pewnym zakresie orzec, czy
Gdynia jest „miastem 15-minutowym”. Pamiętajmy jednak, że w całej koncepcji
nie chodzi tylko i wyłącznie o fizyczną odległość, a raczej o dostępność usług
publicznych i prywatnych, a także o atrakcyjność szeroko pojętej przestrzeni
miasta. Dlatego tak ważne są rozmowy z mieszkańcami, którzy wzięli udział w
pierwszym etapie badań. To właśnie wsłuchanie się w doświadczenia
użytkowników jest podstawą zrozumienia wpływu jakości przestrzeni na ich
codzienne życie[43].
Celem częściowo standaryzowanych wywiadów[44] powinno być zatem
uszczegółowienie narracji mieszkańców i doprecyzowanie ważnych kwestii,
które uwidoczniły się podczas analizy danych płynących z dzienników podróży.
Ale to nie wszystko! Co nawet ważniejsze, wywiady muszą być zaprojektowane
w taki sposób, żeby umożliwić pozyskanie informacji na temat przestrzeni
otaczającej mieszkańców. Priorytetowe jest na tym etapie zbadanie nie tylko
sposobów korzystania przez badanych z miejsc publicznych, traktów i usług,
ale też wzięcie pod lupę satysfakcji mieszkańców i ich opinii na temat jakości
tych przestrzeni[45]. Ta jakość przekłada się przecież na ich jakość życia.
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Jak powinny być skonstruowane takie wywiady i z jakich rodzajów pytań
powinny się składać?
W celu zdobycia tych wszystkich informacji, dyspozycje do wywiadów należy
zbudować wokół dwóch odrębnych obszarów tematycznych: obszaru
mobilności i obszaru satysfakcji.

Należy więc skonstruować dwie niezależne kategorie pytań:
Pierwsza grupa pytań - pytania bezpośrednio dotyczące
zarejestrowanych wcześniej podróży,
- pytania typu "dlaczego?",
- pytania uzupełniające ("czy?", "co?", "jak?").
Druga grupa pytań - ogólna eksploracja subiektywnych opinii na
temat przestrzeni i poziomu satysfakcji z "użytkowania" danej
okolicy.

W pierwszej części wywiadu absolutnie kluczowe jest pytanie „dlaczego?”.
Przygotowanie tej części wywiadu wymaga rzemieślniczej wręcz pracy nad
analizą dzienników podróży, natomiast może przynieść genialne rezultaty.
Odpowiedzi z pewnością pozwolą zrozumieć sens jednostkowych wyborów, a
dzięki temu odszyfrować i rozłożyć na czynniki pierwsze charakter całej okolicy.

Przykładowe pytania:
Dlaczego wybrałaś na tej trasie samochód?
Dlaczego ta podróż zajęła Ci aż tyle czasu?
Dlaczego ominąłeś to skrzyżowanie?
Dlaczego w tym miejscu poruszałeś się tak wolno?
Dlaczego się tutaj zatrzymałaś na kilkanaście minut?
Dlaczego przesiadłaś się na hulajnogę?
Dlaczego jechałaś akurat do tego sklepu?
Dlaczego o tej porze zaprzestałeś przemieszczania się po mieście?
Dlaczego w drodze powrotnej wybrałaś zupełnie inną trasę / inny
środek transportu?

Powody wyboru określonych środków transportu czy tras, przesiadek albo
przystanków będę każdorazowo naprowadzały nas na informacje o stanie
infrastruktury, witalności miejsca, poczuciu bezpieczeństwa, atrakcyjności
centrów rekreacji, ofercie punktów usługowych, jakości powietrza, lokalnym
programie kulturalnym, relacjach sąsiedzkich, ofercie społecznościowej itd.
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Potencjalne odpowiedzi:
Zatrzymałam się na 5 minut, żeby porozmawiać z sąsiadem. Na tej
trasie zawsze spotykam dużo znajomych.
Wybrałem samochód, bo było już ciemno i nie czułbym się
bezpiecznie na rowerze. Ulica jest ruchliwa, słabo oświetlona i
dziurawa.
Zawsze po drodze zachodzę do piekarni X. Jest tutaj bardzo dużo
piekarni w okolicy, ale ta jest wyjątkowa. Jako jedyna sprzedaje
naprawdę naturalne pieczywo.

Poza pytaniem „dlaczego?”, istotne są także pytanie uzupełniające, które
pozwolą jeszcze dokładniej zmapować dostępność pewnych istotnych
punktów, udogodnień i usług oraz ich stan. Będę one miały charakter bardzo
drobiazgowy, dlatego warto je zastosować w momencie, kiedy wcześniejsze
odpowiedzi badanych nie były wystarczająco precyzyjne.

Heart Foundation proponuje zbudowanie tego typu listy pytań wokół
kilku zasadniczych arbitralnie określonych kategorii tematycznych:
przyjazność pieszym, komfort podróży, stopień skomunikowania i
bezpieczeństwo[46].
Spośród pytań opracowanych przez Fundację warto wymienić na
przykład te:
Czy wzdłuż Twojej trasy znajdują się drzewa i inne rośliny?
Czy na Twojej trasie znajdują się ciekawe punkty, np. historyczny
rynek, sztuka miejska, kawiarnie itp.?
Czy na Twojej trasie dostępne są wygodne chodniki i ścieżki
rowerowe wysokiej jakości?
Czy po drodze mijasz meble miejskie, np. ławki?
Czy po drodze mijasz pitniki lub fontanny z wodą pitną?
Czy na trasie dostępne są toalety publiczne?
Czy miasto zapewniło na tej trasie dobre oznakowanie pomagające
dostać się do określonych miejsc (np. mapy, tablice informacyjne)?
Czy w okolicy znajdują się przystanki komunikacji miejskiej?
Czy po drodze znajdują się znaki informujące o dozwolonej
prędkości i inna infrastruktura spowalniająca ruch (np. garby na
jezdni)?
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Tę listę warto też uzupełnić o pytania odnoszące się do inkluzywności oraz
szeroko pojętej dostępności przestrzeni i usług dla grup wykluczanych. Na
przykład:
Czy w okolicy, którą przemierzasz, dostępne jest zróżnicowane
budownictwo mieszkaniowe uwzględniające potrzeby osób o niskich
dochodach?
Czy
po
drodze
zauważyłeś
infrastrukturę
przyjazną
osobom
niepełnosprawnym (np. podjazdy, oznakowania dla osób niewidomych)?
Czy chodniki są wystarczająco szerokie? Jaki jest ich stan?
Druga część wywiadu (druga grupa pytań), to pytania o opinie i satysfakcję[47].
Tę część rozmowy należy poprowadzić w taki sposób, żeby pozyskać
informacje o całościowym, szerokim kontekście przestrzennym, a nie tylko o
jego elementach, na które w pierwszym odruchu zwrócili uwagę badani,
analizując swoją mobilność[48]. Są to pytania, które mogą w pewnych
przypadkach łączyć się płynnie z pytaniami z poprzedniej kategorii. Badacz
musi więc zachować czujność i poruszyć określone kwestie w momencie, kiedy
nie uzyskał wcześniej zbliżonych odpowiedzi. Ich celem jest poznanie
subiektywnej perspektywy badanego dotyczącej okolicy, w której żyje i przez
którą się przemieszcza oraz indywidualnej oceny jakości miejskiego życia.

Pytania powinny dotyczyć kilku obszarów budujących krajobraz
„miasta 15-minutowego”. Żeby je zdefiniować możemy posłużyć się
rozmaitymi źródłami, z których bodaj najbardziej kompleksowym jest
„AARP Livability Index”. W darmowym opracowaniu wskazane są takie
kategorie tematyczne pytań jak: rynek mieszkaniowy, sąsiedztwo,
transport, środowisko naturalne, opieka zdrowotna, zaangażowanie i
lokalna aktywność oraz szanse i perspektywy[49]. Posługując się
indeksem AARP, moglibyśmy sformułować m.in. takie pytania:
Czy według Ciebie ceny mieszkań w okolicy, którą przemierzasz, są
przystępne?
Jak oceniasz stan budynków na Twojej trasie?
Jak oceniasz estetykę otaczającej Cię przestrzeni?
Jak oceniasz dostępność lokali usługowych na Twojej trasie (sklepy,
kawiarnie itd.)?
Jak oceniasz stan lokalnej zieleni (parków, terenów rekreacyjnych)?
Jak oceniasz stan komunikacji miejskiej i infrastruktury
transportowej (przystanki)?
Czy jesteś usatysfakcjonowany z cen biletów komunikacji miejskiej?
Jak oceniasz jakość powietrza na swojej trasie?
Jak oceniasz lokalną ofertę miejsc sportu (np. siłownie miejskie,
boiska)?
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Jak oceniasz ofertę lokalnych centrów sąsiedzkich?
Czy czujesz się usatysfakcjonowany z dostępnych możliwości
zaangażowania w sprawy lokalne?
Jak oceniasz szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy w Twojej
okolicy?
Czy na tej trasie czujesz się bezpiecznie?
Czy według Ciebie ta trasa jest atrakcyjna?
Jaki jest Twój ogólny poziom satysfakcji z życia w tej okolicy?

O ile poprzednia grupa pytań zamierzona była przede wszystkim na
zmapowanie pewnych punktów, o tyle na tym etapie liczy się zdanie
mieszkańców na ich temat. Te subiektywne osądy powiedzą nam najwięcej o
faktycznej jakości danego miejsca.

Innym ciekawym dokumentem, który warto wykorzystać przy
tworzeniu listy pytań i przy opracowywaniu głównych kategorii jest
„The Healthy Liveable Communities. Urban Liveability Checklist”
stworzony pod auspicjami NHMRC Centre of Research Excellence.
Autorzy listy dostępnej online proponują wykorzystanie następujących
kategorii: walkability, transport publiczny, edukacja, zatrudnienie,
dostęp do pożywienia, rynek mieszkaniowy, otwarta przestrzeń
publiczna[50]. Interesujący punkt widzenia prezentują też autorzy
instrumentu "Universal Design Walkability Audit Tool for Roads and
Streets"[51]. Podobne rankingi tworzy z resztą wiele podmiotów i przy
projektowaniu katalogu pytań można z powodzeniem odnosić się do
wielu już wypracowanych metodologii - na uwagę zasługują m.in.
badania Mercera, Economist Intelligence Unit, Monocle, Philips
Liveability Index, badania prowadzone przez OECD, indeks Ecological
Footprint and Liveability czy UN–Habitat City Prosperity Index.

Podsumowując, pytania, które muszą pojawić się w wywiadzie będą dotyczyły
zagęszczenia określonych udogodnień (liczba miejsc), dostępności pewnych
dóbr i usług (łatwość dostępu do miejsc i dobrodziejstw), stanu danej
infrastruktury (jakość miejsc) oraz osobistych odczuć związanych z
korzystaniem z przestrzeni (subiektywna satysfakcja). Tylko tyle i aż tyle.
Wywiady pozwolą nam w pełni zweryfikować, czy Gdynia rzeczywiście jest
„miastem 15-minutowym”. Dlatego warto przeznaczyć na nie odpowiednio
dużą przestrzeń czasową - jeden wywiad to minimum 2-3 godziny.
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Jak dobrać grupę badawczą i kto powinien wziąć udział w badaniu (w
wariancie dzielnicowym i w wariancie dla całego miasta)?
Badanie ma charakter jakościowy i eksploracyjny. Jego celem nie jest
statystyczne ujęcie wzorów mobilności mieszkańców. Oczywiście, na
pierwszym etapie badamy rozmaite zachowania komunikacyjne, ale robimy to
przede wszystkim po to, żeby zrozumieć istotę problemu i istotę potencjalnych
zmian. Żeby zrozumieć przyczyny, warunki, skutki i oceny. Rozumienie
mieszkańców jest sednem badania, a w związku z tym podstawowym
kryterium przy kompletowaniu grupy badawczej nie może być jej liczebność, a
tym samym reprezentatywność, a raczej jakościowe nasycenie materiału[52],
które polega na gromadzeniu danych aż do momentu, kiedy zaczną się one
powtarzać (powtarzać muszą się główne kategorie, np. wpływ zbyt wysokich
cen biletów komunikacji miejskiej na wybór samochodu).
Badanych dobieramy więc celowo na podstawie z góry określonych cech i
sprawdzamy na bieżąco, czy ich opinie się dublują. Kiedy zdobywane przez nas
informacje zaczynają układać się w klarowną narrację, kończymy pobieranie
próbek, co z jednej strony przyspiesza i ułatwia proces, a z drugiej pozwala
skupić się na jakości materiału badawczego, a nie na ilości odpowiedzi.
Przy wyborze badanych należy pamiętać o różnicach w sposobie
przemieszczania się charakterystycznych dla różnych grup mieszkańców, czy
przedstawicieli różnych grup demograficznych[53]. Dzieci, kobiety, osoby na
wózkach inwalidzkich, niewidomi - oni wszyscy prezentują właściwe sobie
wzorce mobilności, których nie wolno pominąć w badaniu. Z tego powodu
grupa badawcza powinna być jak najbardziej heterogeniczna i uwzględniać
wszystkich mieszkańców, których sposób poruszania się po mieście może być
odmienny od przeciętnego.
W skład grupy badawczej powinni wchodzić:
Seniorzy (osoby po 65 roku życia),
Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim/o kulach, z innymi
fizycznymi ograniczeniami mobilności,
Osoby niewidome i/lub niesłyszące/niedosłyszące,
Osoby neuroróżnorodne (spektrum Autyzmu, WWO, SI, ADHD itd.),
Dzieci/młodzież (osoby do 18 roku życia),
Dorośli przedstawiciele rodzin z małymi dziećmi
(rodzice/opiekunowie poruszający się z wózkiem),
Dorośli przedstawiciele rodzin z dziećmi w wieku szkolnym,
Kobiety w ciąży,
Właściciele zwierząt, które wymagają regularnych spacerów,
Osoby dorosłe nieposiadające dzieci lub niepodróżujące na codzień
z dziećmi.
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Jak mówi sam Moreno, „miasto 15-minutowe” to koncept holistyczny,
kompleksowy, a zmiany należy wprowadzać na obszarze całej metropolii.
Jednocześnie dodaje, że warto zaczynać od dzielnic najbardziej potrzebujących
innowacji. Dlatego z powodzeniem możemy zacząć od zbadania mieszkańców
jednej wybranej dzielnicy[54], a następnie rozszerzać stopniowo grupę
badawczą o mieszkańców kolejnych dzielnic.

Dlaczego nie warto prowadzić badań we wszystkich dzielnicach
jednocześnie? Procedura prowadzenia badań eksploracyjnych powinna
cechować się dużą elastycznością i podatnością na zmiany w miarę
wyłaniających się wniosków. Obserwacje dokonane w pierwszej z
badanych dzielnic mogą pomóc ulepszyć proces w kolejnych
dzielnicach (np. wzbogacić listę członków grupy badawczej o
reprezentantów nowych kategorii, które w trakcie zdiagnozujemy).
Poza tym, plusem przyglądania się poszczególnym dzielnicom po kolei
jest naturalnie mniejszy zakres prac w pojedynczym cyklu
(proporcjonalnie mniej badanych, mniejsze koszta) i możliwość
zakończenia badania w dowolnym momencie, po zdobyciu materiału
badawczego w jednym rejonie. Dzięki temu dane badanie możemy
potraktować jako pilotaż i wznowić je w dogodnym momencie.
Skupienie się na jednej dzielnicy w danym momencie daje też szansę
na prześledzenie krzyżowania się jednostkowych tras (większe
zagęszczenie badanych na mniejszym obszarze), a w efekcie - zdobycie
informacji o najczęściej wybieranych ścieżkach i rozmaitych punktach
docelowych. Wariant ten pozwala także dokonać głębszej analizy
konkretnych odcinków przestrzeni w trakcie wywiadów (opisywane
przez badanych terytoria z pewnością będą się powtarzać).

Do badania należy zaprosić 10 mieszkańców danej dzielnicy - po jednym
reprezentującym każdą z wymienionych wyżej grup. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można stwierdzić, że ich opinie stosunkowo szybko
zaczną się powtarzać i będziemy mogli zakończyć cały proces. Jeśli jednak nie
dojdzie do nasycenia materiału, procedurę trzeba będzie kontynuować,
zapraszając kolejnych 10 mieszkańców.
Wybrane osoby powinny wziąć udział jednocześnie w dwóch etapach
badań - najpierw wypełnić dzienniki podróży, a następnie
wypowiedzieć się podczas etapu wywiadów.
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Jakich efektów możemy spodziewać się po niniejszym badaniu?
Dzięki tak przeprowadzonej procedurze badawczej mamy szansę dowiedzieć
się, którymi trasami i dlaczego mieszkańcy najczęściej się poruszają. Jesteśmy
też w stanie przyjrzeć się miejscom, które są pomijane przez mieszkańców.
Dlaczego tak się dzieje? Co stoi za konkretnymi wyborami lokalnej
społeczności? Odpowiadając na te pytania, mamy szansę zrozumieć przestrzeń
naszego miasta, a także zmapować potrzeby mieszkańców odnośnie jej
kształtu, sposobu funkcjonowania i atrakcyjności.
Takie holistyczne podejście pozwoli stworzyć finalnie listę dobrych rozwiązań,
praktyk, które mają sens, ale też zdiagnozować konkretne problemy i dzięki
temu zbudować szereg rekomendacji. Co należy zmienić? W jakim zakresie?
Jakie obszary zmian są najbardziej palące?
Niewątpliwą zaletą opisanej metodologii jest też skupienie się na perspektywie
mieszkańca i na jego subiektywnych opiniach, a rozumienie mieszkańców, to
przecież najważniejsze zadanie władz miejskich. To początek jakże ważnego
dialogu i wstęp do współdziałania dla dobra miasta.
Z drugiej strony, ten subiektywizm można potraktować także jako swego
rodzaju słabość metodologiczną. Dlatego druga metodologia, dla równowagi,
kładzie nacisk przede wszystkim na obiektywną ocenę przestrzeni miejskiej
przez zespół ekspertów.
Jakich środków będzie wymagało przeprowadzenie badania (zasoby
ludzkie, kompetencje, zasoby czasowe, narzędzia, sprzęt itd.)?
Podstawowym zasobem, w który należy zainwestować, jest oczywiście dobry
zespół badawczy. Zespół ten powinien składać się z min. trzech badaczy
społecznych (triangulacja), którzy mają doświadczenie w projektowaniu badań,
prowadzeniu procesów badawczych i analizie danych.
Powinny być to osoby, które rozumieją tematykę miejską (np. naukowcy
reprezentujący takie dziedziny jak socjologia, urbanistyka, zarządzanie
miastem, gospodarka przestrzenna lub praktycy zajmujący się na codzień
badaniami w podobnych obszarach).
Każdy z badaczy powinien posiadać kompetencje niezbędne do prowadzenia
badań jakościowych i eksploracyjnych - umiejętność swobodnej komunikacji z
badanymi i umiejętność aktywnego słuchania, otwartość na wyłaniające się w
trakcie zbierania danych teorie (w przeciwieństwie do sztywnego trzymania się
ustalonych na starcie hipotez), a także elastyczność w stosowaniu konkretnych
metod i zdolność do reagowania na bieżąco na dynamiczną sytuację w terenie.
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Badacze będą musieli także wykazać się kompetencjami cyfrowymi - będą
bowiem zobowiązani do pomocy mieszkańcom przy obsłudze darmowej
aplikacji do śledzenia podróży oraz do sprawnej analizy zapisanych w aplikacji
rekordów (mieszkańcy powinni używać swoich własnych urządzeń, co zapewni
im komfort w trakcie badania, ale też pozwoli ograniczyć koszty).

Zdecydowanym plusem opisanej metodologii jest jej prostota. W
związku z tym badanie nie zajmie dużo czasu. Proces prowadzony w
jednej dzielnicy powinien potrwać ok. półtora miesiąca (plus finalna
analiza wyników oraz przygotowanie raportu) i proporcjonalnie dłużej
w momencie powielania go w kolejnych dzielnicach. Im więcej
przebadanych dzielnic, tym ten czas będzie się skracał, dlatego że
wnioski będą się powielały.

Badanie będzie także wymagało stworzenia rozbudowanego narzędzia w
postaci formularza analogowego dziennika podróży wraz z metryczką. Badacze
będą więc zobowiązani do prześledzenia dostępnych instrumentów i do
samodzielnego skonstruowania arkusza dopasowanego do potrzeb Gdyni.
Dobrym rozwiązaniem będzie również zakup oprogramowania do analizy
danych jakościowych, np. Envivo (oraz sprzętu, na którym to oprogramowanie
będzie zainstalowane.

PODSUMOWANIE: Opisana metodologia skupia się na badaniu podróży
mieszkańców i ich opinii na temat tych podróży oraz, szerzej, ich opinii
na temat przestrzeni, w której żyją. Badanie powinno przebiegać w
dwóch etapach: 1. Śledzenie mieszkańców, 2. Wywiady z mieszkańcami.
Pierwszy etap należy zrealizować w oparciu o analogowe dzienniki
podróży wzbogacone danymi zbieranymi przez darmowe aplikacje
mobilne. Podróże powinny być rejestrowane przez siedem najbardziej
neutralnych dni w roku. Wywiady natomiast mają na celu zdobycie
informacji o tym, dlaczego mobilność mieszkańców wygląda tak, a nie
inaczej oraz zbadanie satysfakcji Gdynian. Grupa badawcza musi
składać się z osób reprezentujących różne typy mobilności (np.
seniorzy, rodzice z wózkami). Efektem finalnym będzie zestaw
rekomendacji dla miasta - dowiemy się, co zmienić i w jaki sposób.
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Popularny urbanista i twórca internetowy, Mikael Colville-Andersen, w jednym
ze swoich filmów na platformie YouTube próbuje zbadać, czy sąsiedztwo, w
którym mieszka (Frederiksberg w Kopenhadze) spełnia wymogi „miasta 15minutowego”[55]. Andersen zaznacza w tym celu na mapie swoją okolicę i
sprawdza, czy znajdują się w niej określone udogodnienia i usługi. Jest to bez
wątpienia jedno z ciekawszych podejść do mierzenia „miasta 15-minutowego”.
Zamiast badać poszczególnych mieszkańców, możemy od razu przyjrzeć się
konkretnemu wycinkowi terenu i ocenić go pod kątem bliskości, dostępności i
gęstości oraz wielu niezwykle istotnych cech jakościowych.
O ile poprzednia metodologia dawała nam wgląd w wybory mieszkańców, ich
przyzwyczajenia, zachowania i subiektywne wrażenia, o tyle w tym przypadku
mamy możliwość dostrzeżenia pewnych obiektywnych parametrów okolicy.
Dlatego też jest to metoda, która świetnie sprawdzi się przy opracowywaniu
analiz porównawczych - umożliwia ona stworzenie rankingów dzielnic, czy
sąsiedztw na podstawie z góry określonych kryteriów podlegających surowej
ocenie. Oczywiście takie zestawienia powinny być jedynie efektem ubocznym.
Głównym celem, tak jak w poprzednim przypadku, jest stworzenie zestawu
rekomendacji (co ulepszać, jakie obszary wymagają poprawy, jakie dobre
rozwiązania można przetransferować na inne obszary miasta).
Ogólny zarys metodyki
Obiektywną ocenę przestrzeni można przeprowadzić na wiele sposobów i w
oparciu o rozmaite dane. Nowy Jork wykorzystuje w tym celu informacje na
temat bezpieczeństwa na ulicach oraz dane dotyczące sytuacji ekonomicznej
podmiotów gospodarczych na badanym terenie. Londyn bada natężenie
ruchu na skrzyżowaniach i w newralgicznych punktach miasta. Wiedeń
posiłkuje się rozmaitymi danymi statystycznymi gromadzonymi przez wiele
niezależnych podmiotów (m.in. danymi na temat przestępczości czy klimatu
rowerowego w mieście).
Niniejsza metodologia opiera się jednak na metodzie, która zyskała
chyba największe grono zwolenników na świecie, czyli na audycie
eksperckim. Audyt pozwala ocenić jakość określonej przestrzeni w
oparciu o szereg ustalonych wcześniej kryteriów zgodnych z
założeniami
„miasta
15-minutowego”.
Na
takim
audycie
moglibyśmy właściwie zakończyć cały proces badawczy, natomiast
warto wzbogacić go opcjonalnie o metody wykorzystujące system
GIS - narzędzia do mapowania gęstości traktów komunikacyjnych i
punktów docelowych, do których podróżują mieszkańcy. W tych
wszystkich miejscach warto ponadto przeprowadzić ankiety, żeby
zrozumieć jednostkowe decyzje i opinie badanych.
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Cały proces powinien przebiegać następująco:

1

obligatoryjnie

AUDYT
EKSPERCKI

2

opcjonalnie

MAPOWANIE
GĘSTOŚCI (GIS)

3

opcjonalnie

ANKIETY
W PUNKTACH
ZAINTERESOWAŃ
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Na kolejnych stronach raportu znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:
Dlaczego obszar, który wybierzemy do badania, nie powinien pokrywać się
z granicami administracyjnymi poszczególnych dzielnic?
Czym jest metoda buforowa i jak można ją wykorzystać przy wyborze
badanej przestrzeni?
Jak wygląda proces wyboru badanego obszaru?
Kto może dokonać oceny okolicy i czym jest triangulacja badacza?
Czym jest audyt ekspercki i jak powinien przebiegać?
Co należy zbadać i które z dostępnych narzędzi audytorskich warto
wykorzystać przy tworzeniu narzędzia dla Gdyni?
O czym jeszcze należy pamiętać przy tworzeniu dobrego narzędzia
audytorskiego?
Dlaczego badanie warto uzupełnić o metody wykorzystujące narzędzia
GIS?
Czym są „Points of Interests” i dlaczego badanie ich użytkowników może
być wartościowe?
Jakich efektów możemy spodziewać się po niniejszym badaniu?
Jakich środków będzie wymagało przeprowadzenie badania (zasoby
ludzkie, kompetencje, zasoby czasowe, narzędzia, sprzęt itd.)?
Dlaczego obszar, który wybierzemy do badania, nie powinien pokrywać
się z granicami administracyjnymi poszczególnych dzielnic?
Podstawowe pytanie, które trzeba zadać sobie na samym początku, brzmi: na
jakiej podstawie wybrać badany obszar? Zapewne większość z nas intuicyjnie
odpowiedziałaby, że należy zbadać kolejno poszczególne dzielnice miasta. Jak
się jednak okazuje, to podejście nie jest w cale oczywiste, a sprawa może
budzić rozmaite dyskusje[56]. Wykorzystywanie granic administracyjnych, czyli
ograniczenie obszaru badań do terytorium danej dzielnicy[57], jest bez
wątpienia jedną z najpopularniejszych metod w podobnych badaniach. Ale w
przypadku badania „miasta 15-minutowego” nie jest to z pewnością
najbardziej optymalna ścieżka. Dlaczego?

Koncepcja Moreno bazuje przecież na założeniu, że mieszkańcy
powinni mieć dostęp do podstawowych usług i punktów swojej
aktywności
w
zasięgu
15-minutowego
spaceru.
Podziały
administracyjne mogą więc w ogóle nie korespondować z tymi
zasięgami - mówiąc najprościej, te obszary mogą się nie
zazębiać[58]. Co więcej, granice dzielnic nie odzwierciedlają
pewnych psychologicznych granic - wewnętrznych barier, które
powodują, że jesteśmy w stanie przejść tylko określone dystanse i
ani kroku więcej.
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Moreno opiera swoją koncepcję na 15-minutowej barierze
psychologicznej, ale warto zauważyć, że badacze od lat spierają się
o konkretne odległości. Jedni uważają, że człowiek, żeby zaspokoić
swoje podstawowe potrzeby, jest w stanie przemierzyć 0,8 km[59],
inni przekonują że jest to 1 km[60], jeszcze inni że 1,5 km[61].
Niezależnie jednak od tego, kto ma rację, istnieje niewielka szansa
na to, że konkretna odległość od danego punktu na mapie pokryje
się z granicami administracyjnymi wybranego przez nas obszaru.

Czym jest metoda buforowa i jak można ją wykorzystać przy wyborze
badanej przestrzeni?
Na ratunek przychodzi tzw. „metoda buforowa”, czyli procedura selekcji
badanego obszaru bazująca na wiedzy o opisanych wyżej maksymalnych
zasięgach pieszych maszyny, jaką jest człowiek. Metoda ta każe wziąć
badaczom pod lupę właśnie wycinek terenu odpowiadający możliwym do
pokonania dystansom pieszym.
Na tym etapie filozofię „miasta 15-minutowego” moglibyśmy potraktować
dosłownie i wybrać obszar odpowiadający 15-minutowemu spacerowi (ok. 1,5
km, jeśli bazujemy na średnim tempie marszu człowieka 6km/h lub ok. 1,2 km
przy wykorzystaniu algorytmu Google maps).
Zdecydowanie ciekawszą opcją będzie jednak bazowanie konkretnie na
mobilności pieszej Gdynian. Kto powiedział, że Gdynia musi być miastem „15minutowym”? Może być przecież miastem „12-minutowym” albo nawet „6minutowym”!

W pierwszej kolejności należy zatem zapytać mieszkańców o
maksymalny dystans, jaki są w stanie pokonać pieszo, żeby dotrzeć
do określonych destynacji. W tym celu najlepiej wykorzystać
genialne narzędzie komunikacji z mieszkańcami, jakim jest Gdyńska
Platforma Dialogu.

Żeby ułatwić mieszkańcom dokonanie precyzyjnej odpowiedzi i tym samym
zdobyć jak najbardziej rzetelne informacje, sonda online powinna rozkładać ich
mobilność na czynniki pierwsze. Zbyt ogólne pytanie o maksymalny zasięg
spaceru mogłoby wygenerować nazbyt uproszczone, zaokrąglone odpowiedzi.
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Takie narzędzie powinno składać się więc z kilku pytań, z których każde
dotyczy spaceru do jednego z podstawowych punktów aktywności
mieszkańców (np. jaki maksymalnie dystans jesteś w stanie pokonać pieszo,
żeby dotrzeć do miejsca pracy / do parku / do sklepu osiedlowego / do
supermarketu / do przychodni zdrowia itd.?). Co bardzo ważne, sonda powinna
być dostępna na stronie przez min. 2 tygodnie, co daje nam szansę na zdobycie
jak największej liczby odpowiedzi zwrotnych.

Niestety, minusem indywidualnej próby określenia maksymalnej
odległości przy pomocy narzędzi elektronicznych jest ograniczony
dostęp do tych narzędzi osób starszych, w związku z czym wynik
może być zawyżony. Takie deklaracje mogą być także obarczone
nieznacznym błędem - po pierwsze nie zawsze deklarujemy
dokładnie to, co myślimy[62], po drugie, nasze postrzeganie
odległości czy czasu przy mniejszych dystansach nie musi być
zgodne z prawdą[63]. Nie jesteśmy też w stanie przewidzieć, ile
faktycznie odpowiedzi zwrotnych spłynie w określonym przez nas
czasie, a w związku z tym założyć, że badanie będzie
reprezentatywne w sensie statystycznym. Jest jednak proste
rozwiązanie tych wszystkich problemów. Finalny bufor czasowy
powinien być średnią ważoną dwóch elementów: dominanty
odpowiedzi gdyńskich (niezależnie od ich ostatecznej liczby) i
wartości proponowanej przez Moreno (waga każdego z tych
elementów to 50%).

Jak wygląda proces wyboru badanego obszaru?
Mechanika wyznaczania obszaru badań jest w tym przypadku stosunkowo
prosta. W bardzo obrazowy sposób opisuje ją wspomniany już wcześniej Mikeal
Colville-Andersen. Rzecz polega na tym, żeby wybrać na mapie określony
punkt (adres), a następnie, niczym cyrklem, narysować wokół niego krąg
odpowiadający wybranemu przez nas dystansowi (ten dystans to promień
okręgu). Zaznaczony obszar będzie od teraz naszym laboratorium.

WARIANT: Należy też pamiętać o fakcie, że 15-minutowy spacer to
zupełnie inna odległość niż 15-minutowa przejażdżka rowerem (ok.
4 km). Warto w związku z tym rozważyć narysowanie dwóch
kręgów.
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Wiele pytań może budzić też sam wybór konkretnych adresów i ich liczby. Tak
jak w przypadku poprzedniej metodologii i tym razem mamy do czynienia z
badaniami eksploracyjnymi, dlatego należy zacząć pilotażowo od wylosowania
jednego obszaru na mapie, a następnie, stopniowo, rozszerzać procedurę
badawczą, ucząc się na błędach i modyfikując stale procedurę.

Adres
należy
wylosować.
Losowanie
pozwoli
zachować
przypadkowość i uniknąć celowego doboru punktu[64], który z
jakiegoś powodu może wydawać się interesujący, ale w efekcie nie
musi odzwierciedlać realnego stanu rzeczy charakterystycznego dla
większego obszaru miasta (np. dowolny punkt w Śródmieściu z
dużą dozą prawdopodobieństwa wypadnie w badaniu korzystniej,
aniżeli dowolny punkt na Babich Dołach).

Docelowo należy uwzględnić w badaniu wiele punktów na mapie i tym samym
wiele obszarów buforowych[65]. Jak to zrobić? Oczywiście nie da się zbadać
każdego skrawka przestrzeni, to nierealne i niekoniecznie potrzebne.
Najlepszym rozwiązaniem będzie w związku z tym wylosowanie po jednym
adresie w każdej dzielnicy. Trzeba jednak pamietać o tym, że okręgi nie
powinny się na siebie nakładać. Idąc za radą Moreno, warto zacząć od punktów
najbardziej oddalonych od centrum i stopniowo „przemieszczać się” w
kierunku Śródmieścia.

WARIANT: Jest jeszcze jedna możliwość. Przedsięwzięcie polega na
pokryciu mapy miasta siatką linii pionowych i poziomych w taki
sposób, żeby ramię każdego powstałego w ten sposób kwartału
(czyli obszaru między liniami) równe było średnicy okręgu zgodnej z
ustalonym wcześniej buforem (mapę można pokryć np. siatką
kwadratów o bokach 1km x 1km). Przy wykorzystaniu siatki należy
następnie rysować kręgi w taki sposób, żeby finalnie zaznaczyć jak
największy obszar. Takie podejście pozwala przyglądać się kolejno
naprawdę wielu wycinkom przestrzeni i oceniać ich właściwości w
kontekście założeń „miasta 15-minutowego”, ale jest jednocześnie
bardzo skomplikowane i czasochłonne. Pokrycie mapy aż tyloma
obszarami buforowymi może okazać się po prostu "nieopłacalne".
Już jeden obszar w każdej dzielnicy powie nam bardzo dużo o jej
kondycji.

Co dalej? Pora
przeprowadzić?

na

audyt

wybranych
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Kto może dokonać oceny okolicy i czym jest triangulacja badacza?
Zacznijmy od końca. Oceny danej przestrzeni nie może dokonać jedna osoba.
Multipilikacja postaci audytora jest w tym przypadku kluczowa dla
poprawności badania i rzetelności wniosków. Triangulacja badacza, bo o niej
mowa, zapewnia najwyższy poziom obiektywizmu badania poprzez
zestawienie ze sobą różnych punktów widzenia. Co to oznacza w praktyce? Ni
mniej, ni więcej, że każdy wycinek przestrzeni powinien być oceniany przez
conajmniej dwóch niezależnych audytorów i/lub kontrolerów[66].

Tę zasadę wcielili w życie na przykład badacze oceniający
atrakcyjność norweskich miast pod kątem mobilności pieszej[67].
Proces ewaluacji prowadzony był niezależnie przez dwóch
audytorów, którzy następnie zestawiali ze sobą swoje listy
audytorskie i opracowywali raporty zawierające case study danego
terenu.

Dla uzyskania najwyższej jakości efektów badania rekomenduje się
wykorzystanie perspektywy trzech niezależnych audytorów. Jak jednak
podkreślają badacze, multiplikacja audytorów ma sens tylko wtedy, gdy są oni
ekspertami[68]. Muszą być to osoby zaznajomione z tematyką miejską i
koncepcją „miasta 15-minutowego”, ale też doświadczone w prowadzeniu
badań jakościowych, dlatego zaleca się zatrudnienie badaczy społecznych
reprezentujących dziedziny powiązane z interesującą nas tematyką (socjologia
miasta, antropologia miasta, urbanistyka, psychologia środowiskowa,
zarządzanie miastem, gospodarka przestrzenna itd.). Istotne jest to, żeby każdy
z członków trzyosobowego zespołu badawczego reprezentował inną
dyscyplinę.

WARIANT: Oczywiście, jest to kosztowne rozwiązanie, dlatego warto
rozważyć jeszcze jeden scenariusz. Ekspertami mogą zostać
mieszkańcy danej okolicy. Przewagą mieszkańców jest dobra
znajomość każdego skrawka przestrzeni. Z drugiej strony często są
oni mocno związani emocjonalnie z miejscem, co może zaburzać
ogląd sytuacji. Nie dysponują też ekspercką wiedzą z zakresu
funkcjonowania miast i przestrzeni publicznej. Można to
potraktować jako minus albo jako wyzwanie i zorganizować
specjalistyczne szkolenia. Kształcenie mieszkańców i rozwijanie w
nich postaw oddolnych jest przecież jednym z ważniejszych zadań,
jakie stoją dziś przed władzami miejskimi[69].
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Czym jest audyt ekspercki i jak powinien przebiegać?
Tego typu audyt to proces profesjonalnej oceny przestrzeni. Mechanika tej
oceny jest relatywnie prosta.

Audyt ekspercki polega na tym, że wyspecjalizowany badacz
przemierza wybrany skrawek miasta i ocenia go przy wykorzystaniu
bardzo rozbudowanego (przygotowanego wcześniej) narzędzia
badawczego w postaci tabeli pytań i odpowiedzi zogniskowanych
wokół rozmaitych obszarów tematycznych, jak np. bezpieczeństwo,
zieleń, zabudowa, stan infrastruktury.

Audyt ekspercki jest najbardziej optymalną metodą oceny wybranej
przestrzeni[70]. Wykorzystanie skomplikowanego narzędzia audytorskiego
znacząco unifikuje proces i pozwala spojrzeć na dany obszar niezwykle
szczegółowo i kompleksowo. Każdy z ekspertów wyposażony w rzeczone
narzędzie dokonuje obchodu okolicy i zapisuje na bieżąco swoje wnioski.
Następnie eksperci spotykają się, żeby przedyskutować udzielone przez
każdego z nich odpowiedzi i wypracować konsensus. Ich wnioski
przedstawiane powinny być w formie szczegółowego opisu zawierającego
wykaz mocnych i słabych stron danej okolicy oraz rekomendacji do dalszych
działań i innowacji.

WARIANT: Co ciekawe, eksperci nie muszą fizycznie pojawić się na
miejscu badań[71]. Współcześnie dysponujemy rozmaitymi
narzędziami, które umożliwiają ocenę przestrzeni na odległość[72].
Możemy wykorzystać w tym celu materiały wizualne (np. zdjęcia,
nagrania z drona, fotografie satelitarne), materiały tekstowe (eseje
lub inne narracje mieszkańców opisujące ze szczegółami ich
najbliższą
okolicę),
ale
zdecydowanie
najpopularniejszym
rozwiązaniem jest skorzystanie z darmowego instrumentu Google
Street View, z pomocą którego audytor z powodzeniem może
pokonać daną trasę online (o ile jest ona udostępniona). Taka
metoda ma niewątpliwe plusy - proces badawczy jest dużo tańszy i
szybszy, jesteśmy też w stanie powierzyć zadanie większej liczbie
audytorów, co przekłada się na większą rzetelność wyników.
Niestety, wirtualna przechadzka nigdy nie będzie mogła równać się
z doświadczeniem fizycznego przebywania w danym sąsiedztwie.
Ta specyficzna forma nie pozwala chociażby na ocenę natężenia
ruchu ulicznego, czy na dokładną analizę stanu nawierzchni.
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Również ogólne wrażenie i subiektywna opinia o okolicy mogą nie
być w tej sytuacji w pełni wiarygodne. Audyt przestrzeni, który nie
angażuje ekspertów w sposób bezpośredni i nie wymaga od nich
fizycznej obecności jest promowany m.in. przez VictoriaWalks.
Dokument „Measuring walking. A guide for councils”[73] opisuje
szereg sytuacji, w których warto wykorzystać nagrania z kamer
umieszczanych w różnych miejscach miasta, np. na ruchliwych
skrzyżowaniach (mierzenie zagęszczenia, ruchu ulicznego, stopień
zainteresowania mieszkańców różnymi miejscami i udogodnieniami
itd.). W większości przypadków takim nagraniom powinny jednak
towarzyszyć dodatkowe jakościowe metody pozyskiwania danych.

Co należy zbadać i które z dostępnych narzędzi audytorskich warto
wykorzystać przy tworzeniu narzędzia dla Gdyni?
Co do tego, jakie atrybuty miejskiej przestrzeni powinny być wzięte pod uwagę
przy takiej ocenie, zdania są podzielone[74]. Powstało jednak sporo narzędzi
audytorskich ułatwiających prowadzenie ewaluacji. Każde z nich promuje
nieco inne podejście do wyboru głównych kategorii oceny, tym niemniej warto
się nimi posłużyć przy tworzeniu narzędzia dla Gdyni i na ich podstawie
opracować zindywidualizowany formularz.
Spośród najpopularniejszych darmowych narzędzi dostępnych online (niestety
tylko w języku angielskim) warto wymienić chociażby PBIC Checklist
(„Pedestrian and Bicycle Information Center Checklist”), WSAF („Walking
Suitability Assessment Form”) czy PEDS („Pedestrian Environment Data Scan”)
[75]. Większość z nich zamierzona jest na zbadanie współczynnika „walkability”,
co w znacznym stopniu odpowiada na nasze potrzeby, ale wymaga też
pewnych korekt w celu dopasowania do standardów koncepcji „miasta 15minutowego”.
Jedno z ciekawszych podejść, przy którym trzeba zatrzymać się na dłużej,
reprezentują twórcy darmowego narzędzia SPACES („Systematic Pedestrian
and Cycling Environmental Scan”)[76]. Proponują oni wziąć pod uwagę przy
ocenie parametry takie jak na przykład typy budynków według funkcji
(mieszkalne, biurowe, handlowe, usługowe itd.), lokalizację chodników i ścieżek
rowerowych (przy jezdni, oddalone od ulicy itd.), materiał, z jakiego zostały
wykonane (beton, trawa, piasek itd.), ich stan, ilość pasów jezdni, urządzenia
kontroli ruchu drogowego (ograniczenia prędkości, sygnalizacja świetlna itd.),
rodzaje przejść dla pieszych (zebra, kładka, przejście podziemne itd.),
oświetlenie drogi, parkingi dla rowerów, liczbę drzew, ich wielkość, czystość na
danej trasie czy spójną estetykę okolicznej zabudowy.
39

Co istotne, twórcy narzędzia każą zwrócić uwagę na obie strony ulicy, a wyniki
obserwacji każdej ze stron zapisać osobno, w oddzielnej kolumnie. Na
zakończenie zadają też nieco bardziej ogólne pytania, które mają charakter
swoistego podsumowania: na ile atrakcyjna jest ta okolica dla
pieszych/rowerzystów? Na ile trudna jest ta trasa do przemierzania przez
pieszych/rowerzystów? Wyniki podawane są w formie rekomendacji.
Badacze, którzy opracowali przeciekawe narzędzie (również dostępne za
darmo w języku angielskim) „Irvine Minnesota Inventory”[77], rozkładają
przestrzeń na jeszcze więcej czynników pierwszych i prezentują jeszcze
bardziej szczegółowy zestaw pytań, co bez wątpienia godne jest odnotowania narzędzie może być znakomitą inspiracją dla Gdyni. Proponują oni dokonanie
swego rodzaju skanu okolicy i zaznaczenie na liście dostępności określonych
udogodnień. Proponują, żeby audytor zwrócił uwagę chociażby na to, czy w
okolicy znajdują się oznaczenia identyfikujące dane sąsiedztwo, aleje dla
pieszych, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, skwery, place zabaw, siłownie,
kina, biblioteki, centra sąsiedzkie, kliniki, poczty, banki, sklepy spożywcze,
hotele, restauracje, przestrzenie biurowe, galerie sztuki, stawy, rzeki, arkady
chroniące przed słońcem, meble miejskie, ale też trasy szybkiego ruchu, tunele
poziemne, ciągnące się w nieskończoność drzwi garażowe itd.
Lista jest niezwykle długa i składa się z wielu kategorii, z których każda
oceniana jest w nieco inny sposób. Niektóre czynniki traktowane są jako
wspierające zdrową mobilność, inne wręcz przeciwnie. Głównym celem
narzędzia jest określenie stopnia atrakcyjności danej okolicy poprzez
skwantyfikowanie zagęszczenia punktów zainteresowania, czy stopnia
mieszanego zagospodarowania terenu, a także przez ocenę okolicznej
infrastruktury, środowiska naturalnego, estetyki, bezpieczeństwa lokalnych
traktów komunikacyjnych itd. i zidentyfikowanie barier, które mogą napotkać
poruszający się pieszo i na rowerach (np. zbyt wąskie chodniki, dziury w drodze,
źle zaprojektowane przejścia dla pieszych, niewystarczająca liczba punktów
usługowych, chaos estetyczny, słabe oświetlenie). Rozbudowana lista w
pośredni sposób pozwala też ocenić witalność ekonomiczną okolicy, a także
kondycję lokalnego rynku mieszkaniowego.
Na uwagę zasługuje także zaprojektowane na Uniwersytecie w Saint Louis
narzędzie (link znajduje się w przypisach), które znacznie upraszcza proces
oceny, jednocześnie uwypuklając najbardziej istotne kwestie. „Analytic Audit
Tool”[78] wpisuje się idealnie w kontekst, o którym mówimy, gdyż pozwala
ocenić otoczenie z perspektywy pieszego. Twórcy wprowadzają takie
nadrzędne kategorie ewaluacji jak: zagospodarowanie terenu, infrastruktura
komunikacyjna, dodatkowe udogodnienia, estetyka, oznakowanie i krajobraz
społeczny.
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Na liście znajdziemy pytania o rodzaj okolicznej zabudowy (np. szeregowce,
apartamentowce), dostępność komercyjnych punktów usługowych (np. apteki,
pralnie, centra handlowe, piekarnie), usług publicznych (np. przedszkola,
przychodnie zdrowia, dworce, cmentarze), miejsc rekreacji (np. plaże, boiska),
zasobów naturalnych (np. zbiorniki wodne, lasy) czy ścieżek rowerowych i
chodników. Dodatkowo twórcy proponują zapytać audytorów o jakość tych
traktów, podobnie jak o jakość przystanków komunikacji miejskiej, ale również
o dostępność miejsc parkingowych, infrastrukturę ograniczającą poziom
hałasu, agresywnych kierowców, rodzaj przejść dla pieszych, oświetlenie
uliczne, wyposażenia placów zabaw, dostępność publicznych toalet,
zacienienie, jakość powietrza, czystość ulic i liczbę przechodniów.
Podobną logiką charakteryzuje się „The Walkability Assessment Checklist”
przygotowana przez Uniwersytet w Delaware i dostępna bezpłatnie w sieci[79].
Instrument jest bardzo prosty. W procesie opracowywania narzędzia dla Gdyni
warto zwrócić na niego uwagę, dlatego że uwypukla pewne kwestie, które w
poprzednich koncepcjach nie były tak mocno zaakcentowane. Autorzy pytają
na przykład o to, czy infrastruktura piesza jest przystosowana do potrzeb
użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu mobilności oraz o to, czy
poszczególne nitki chodników są ze sobą dobrze powiązane i czy docierają
bezpośrednio do wszystkich niezbędnych punktów. Pojawiają się także pytania
o strefy buforowe między ruchliwymi ulicami a chodnikami oraz o strefy wolne
od dymu tytoniowego, a także o subiektywne odczucia audytora, na przykład
odnośnie do jego poczucia bezpieczeństwa.

Nie istnieje narzędzie idealne, które będzie na tyle uniwersalne,
żeby móc je zaaplikować w każdych warunkach. Wspomniane listy
należy więc potraktować jako inspiracje. Lista audytorska powinna
być zaprojektowana od podstaw, z uwzględnieniem lokalnych
warunków. Dogłębna lektura wspomnianych instrumentów może
oczywiście bardzo pomóc w tym procesie, ale kopiowanie
konkretnych instrumentów nie przyniesie pożądanych rezultatów.

O czym jeszcze należy pamiętać przy tworzeniu dobrego narzędzia
audytorskiego?
Żeby dokonać jak najpełniejszego opisu danej okolicy, narzędzie audytu
„miasta 15-minutowego” powinno być jak najbardziej heterogeniczne i składać
się z kilku typów pytań i kafeterii[80], adekwatnych do ocenianej w danym
momencie problematyki.
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Audytor może na przykład dokonywać prostego wyboru między
odpowiedzią „tak” lub „nie” (Czy w okolicy dostępne są meble
miejskie?), zaznaczać określone udogodnienia na liście (Jakie meble
miejskie widzisz? 1. Ławka, 2. Leżak itd.) albo przydzielać danym
udogodnieniom punkty uzależnione od oceny danego parametru
zgodnej z określonym z góry kryterium (Oceń stan widocznych
mebli miejskich przy życiu wartości od „1” do „10”). Możliwe jest
także zastosowanie innych, mniej lub bardziej skomplikowanych
skal (Jak dużo mebli miejskich widzisz? 1. Żadnych, 2. Niewiele, 3.
Kilka, 4. Dużo), które warto wzbogacić o wartości liczbowe (żadnych
= 0, niewiele = 1-5 itd.) oraz pytań z wykluczającą się kafeterią (Meble
miejskie dostosowane do potrzeb osób starszych są w okolicy: 1.
Dostępne, 2. Niedostępne).

Różnorodność jest w tym aspekcie jak najbardziej wskazana. Proste
rozwiązania i powielanie tych samych pytań w odniesieniu do różnych kwestii
nie wystarczy. Nie tylko bowiem różne kategorie mogą wymagać zastosowania
odmiennych rodzajów pytań. Również w ramach jednej kategorii może
zaistnieć potrzeba zróżnicowania kwestionariusza. Przykładowo, innego
sposobu oceny będzie wymagał stan techniczny infrastruktury rowerowej, a
innego kwestia kontynuacji ciągów rowerowych. Z drugiej strony narzędzie
powinno być proste i zrozumiałe. Badacze na jego podstawie powinni móc bez
problemu przygotować raport i szereg rekomendacji. Warto więc łączyć różne
podejścia w taki sposób, żeby formularz audytu stanowił spójną, logiczną i
przejrzystą całość.

Co jeszcze może być istotne? Pytania powinny być skonstruowane
w taki sposób, żeby umożliwić finalnie audytorom jakościową,
opisową ocenę danej okolicy. Celem badania jest bowiem
zrozumienie danej przestrzeni, a nie jej skwantyfikowanie.

Większość przytoczonych wyżej narzędzi opracowanych jest właśnie z myślą o
jakościowym przedstawieniu wniosków[81]. Oczywiście, istnieją też takie, które
operują rozbudowanymi systemami zliczania punktów i prezentują finalny
wynik w postaci liczbowej[82]. Pierwsza opcja jest jednak dużo bardziej
czytelna i transparentna, a rezultat badań łatwiej przekuć w konkretne
diagnozy i zalecenia dla władz miejskich[83]. Narzędzie musi być przede
wszystkim proste i praktyczne, by realnie wspomagać proces wdrażania
konkretnych innowacji.
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Przy tworzeniu narzędzia należy pamiętać także o tym, że bardzo
ważnym elementem listy audytorskiej jest metryczka, którą badacz
wypełnia w trakcie prowadzenia analizy. Audytor zaznacza w niej
podstawowe informacje o badanej okolicy i pokonywanych trasach
(przemierzane ulice, czas podróży itd.), ale też o parametrach
samego procesu badawczego (data, ID badacza itd.)[84]. Metryczka
pozwala uwiarygodnić proces i zweryfikować go przez
ewentualnych kontrolerów. Unifikuje także procedurę, dzięki czemu
łatwiej jest przeprowadzić analizę porównawczą formularzy
wypełnianych przez kilku niezależnych badaczy jednocześnie.

Dlaczego badanie warto uzupełnić o metody wykorzystujące narzędzia
GIS?
Po szczegółowej ocenie różnych atrybutów przestrzeni przez ekspertów
moglibyśmy zakończyć badanie. Warto jednak rozważyć jego kontynuację z
wykorzystaniem wariantu technologicznego, co pozwoli uzyskać bardziej
całościowy ogląd sytuacji. W badaniach społecznych dużą wagę przywiązuje
się bowiem nie tylko do triangulacji badacza, ale też, a może nawet przede
wszystkim, do triangulacji danych i triangulacji metodologicznej[85].
Pozyskanie podobnych danych, jednak z wielu różnych źródeł i przy
wykorzystaniu wielu różnych metod, umożliwia zminimalizowanie ryzyka
wpływu określonego kontekstu na wyniki badań.

Dlatego ciekawym rozwiązaniem (aczkolwiek nie niezbędnym,
potraktujmy je opcjonalnie), będzie wykorzystanie narzędzi GIS w
celu uzupełnienia audytu eksperckiego i zdobycia podobnych
danych, lecz w nieco inny sposób.

Czym
jest
GIS?
System
Informacji
Geograficznej,
przy
pomocy
specjalistycznego oprogramowania i rozmaitych rozszerzeń, umożliwia pracę
na danych geograficznych. Z wykorzystaniem narzędzi GIS, w oparciu o
różnorodne bazy danych, jesteśmy w stanie zbadać m.in. gęstość zaludnienia
na danym obszarze, sposób zagospodarowanie tego terenu (typy dostępnych
funkcji), a także bliskość i dostępność określonych usług i miejsc rekreacji, czy
nawet stopień przestępczości i natężenie ruchu drogowego (np. rozszerzenie
ArcGIS Tracking Analyst pozwala wizualizować dane geograficzne i śledzić
powiązania czasowe między nimi, co mogłoby się sprawdzić w przypadku
badania sytuacji zmiany w przestrzeni publicznej)[86].
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Do
niewątpliwych
plusów
systemu
GIS
należy
jego
wszechstronność i obiektywizm (bazuje na danych geograficznych).
Niestety, jego wykorzystanie wymaga sporych nakładów w postaci
chociażby
wysoce
przeszkolonego
kapitału
ludzkiego,
specjalistycznego oprogramowania i odpowiedniej technologii.
Również kwestia interpretacji wyników badań i sposób
przedstawiania danych może budzić wątpliwości. Wygenerowane
mapy i tabele często są trudne do zrozumienia przez laików i osoby
niezaznajomione z systemem. W efekcie bardzo rozbudowane i
wielowymiarowe rezultaty badań mogą okazać się mało przydatne
dla przedstawicieli władz miejskich.

W jaki sposób można zatem wykorzystać narzędzia GIS w procesie ewaluacji
„miasta 15-minutowego”? Warto w tym przypadku zainspirować się pracą
krakowskich badaczy (Agnieszka Telega, Ivan Telega i Agnieszka Bieda), którzy
zaprezentowali niezwykle ciekawe podejście do badania atrakcyjności danej
okolicy przy wykorzystaniu wspomnianego systemu[87]. Zastosowali oni proste
narzędzia Kernel Density i Line Density, uzyskując informacje o zagęszczeniu
punktów zainteresowań w okolicy oraz o zagęszczeniu użytkowników na
traktach
komunikacyjnych.
W
efekcie
powstały
mapy
Krakowa
przedstawiające popularność określonych destynacji z podziałem na kategorie:
kultura i rozrywka, parki i rekreacja, przystanki komunikacji publicznej, usługi i
sieć chodników. Nałożenie wyników na siebie zaowocowało mapą
przedstawiającą ogólny poziom „walkability” (w tym przypadku - miejsc, które
wybierają piesi, a nie miejsc, które są atrakcyjne dla pieszych). Ta metoda z
powodzeniem mogłaby zostać zaimplementowana również w Gdyni.

WARIANT: Co ciekawe, ten sam efekt można uzyskać wykorzystując
dane operatorów sieci komórkowych[88] albo śledząc sygnały
bluetooth[89]. Przykładowo, Barcelona podpisała umowę z
Vodafone, dzięki której zdobyła szereg anonimowych danych
umożliwiających
zidentyfikowanie
schematów
mobilności
mieszkańców. Badacze sugerują też wykorzystanie danych
dostępnych w otwartych portalach typu OpenStreetMap[90] czy
Google Places[91], natomiast wszystkie te metody pomijają podróże
użytkowników niekorzystających z nowoczesnych technologii, a to
w dużym stopniu mija się z ideami egalitaryzmu i inkluzywności
wpisanymi w DNA „miasta 15-minutowego”.
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Metoda „krakowska” jest o tyle interesująca, że pozwala na obiektywne
określenie zagęszczenia danych punktów na mapie. Nie mówi nam jednak o
ich właściwościach (choć bazuje na przekonaniu, że mieszkańcy wybierają
najbardziej atrakcyjne ścieżki i punkty). Naturalnym następstwem wydaje się
zatem sprawdzenie jakości tych miejsc i jakości podróży do nich. Możemy
zrobić to na kilka sposobów, ale najbardziej optymalnym jest przeprowadzenie
ankiet w tzw. POI - „Points of Interests”.
Czym są „Points of Interests” i dlaczego badanie ich użytkowników może
być wartościowe?
POI („Points of Interests”)[92] to miejsca, do których najczęściej przemieszczają
się mieszkańcy, w tym przypadku wytypowane na podstawie map
wygenerowanych przy użyciu narzędzi GIS.

Do tych miejsc należy wysłać ankieterów, którzy poproszą
odwiedzających je mieszkańców o wypełnienie krótkiego
kwestionariusza na temat swoich podróży i na temat całej okolicy.

Metoda inspirowana jest wspomnianym już wcześniej dokumentem
„Measuring walking. A guide for councils” opracowanym przez australijskie
Victoria Walks oraz przytaczanymi przez jego twórców badaniami „Benchmark
Park User Satisfaction Survey” i „Streetscape User Satisfaction Surveys”
realizowanymi przez IOSS. Celem badania jest nie tylko określenie środka
transportu i czasu, który poświęcili mieszkańcy na dotarcie do danego punktu,
ale przede wszystkim zdobycie informacji o satysfakcji użytkowników z danej
„usługi” oraz o ich ocenie całej trasy, którą pokonali.
Następnie ta sama procedura powinna być odtworzona w miejscach, które nie
są tak często wybierane przez mieszkańców. Analiza porównawcza może
okazać się niezwykle wartościowa dzięki operowaniu prostymi opozycjami
binarnymi (np. przestrzeń popularna charakteryzuje się dobrym stanem
nawierzchni ścieżek rowerowych, a przestrzeń mało popularna złym stanem
nawierzchni ścieżek rowerowych. Rekomendacja: remont nawierzchni na
odcinku X).
W celu zachowania logiki procesu, pytania powinny być tożsame z
tymi, które znalazły się na listach audytorskich (zmianie ulega tylko
perspektywa - nie ekspert, a mieszkaniec ocenia atrybuty danej
przestrzeni).
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Badacze proponują zrealizować tego typu badanie w ciągu najbardziej
neutralnego dnia roku, podobnie jak miało to miejsce w przypadku pierwszej
metodologii. Zebrane w ciągu tego dnia dane, niezależnie od finalnej liczby
odpowiedzi, mogą stanowić wartościowe uzupełnienie raportów eksperckich i
uwypuklić argumentację audytorów dzięki konkretnym wypowiedziom
mieszkańców. Ankiety należy traktować więc jako ciekawy suplement audytu.

WARIANT: Punkty zainteresowań i trakty komunikacyjne można
także ocenić metodą audytu eksperckiego. W tym celu powinniśmy
wybrać, podobnie jak w przypadku poprzedniego wariantu, miejsca
najczęściej uczęszczane i najrzadziej uczęszczane, a następnie
dokonać ich ekspertyzy, by finalnie zestawić ze sobą wnioski i,
wykorzystując metodę analizy porównawczej, zidentyfikować
różnice między tymi dwiema kategoriami. W ten sposób jesteśmy w
stanie lepiej zrozumieć charakter miejsc popularnych i tych mniej
popularnych. Metoda ta jest niezwykle wartościowa, dlatego że nie
stosuje się w niej z góry określonych, obiektywnych kategorii oceny
przestrzeni, a jedynie porównania, których źródłem jest lokalny
kontekst.

Jakich efektów możemy spodziewać się po niniejszym badaniu?
Wszystkie opisane wyżej metody koncentrują się na jednym konkretnym
wycinku przestrzeni. Niektóre z nich oceniają go jakościowo, inne ilościowe.
Niektóre wykorzystują obiektywne parametry, inne powołują się na satysfakcję
użytkowników, jeszcze inne miksują te dwie perspektywy. Niezależnie jednak
od różnic między poszczególnymi metodami i technikami, zaproponowana
metodologia pozwala kompleksowo i z chirurgiczną niemal precyzją ocenić
wybrany obszar miasta. Zestawiając ze sobą dane na temat wielu takich
małych obszarów mamy szansę stworzyć całościowy obraz Gdyni jako „miasta
15-minutowego”. Dopiero zrozumienie skali mikro pozwala bowiem zrozumieć
miasto jako całość.

Przewagą
audytu
eksperckiego
(uzupełnionego
metodami
wykorzystującymi GIS i wiedzę o POI) nad innymi metodami jest
fakt, że bazuje on na fachowej wiedzy i doświadczeniu audytorów.
Miasto otrzymuje więc zestaw rekomendacji od najlepszych z
najlepszych, poparty latami praktyki i know-how.
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Z drugiej strony eksperci nie są przedstawicielami lokalnej społeczności, a co za
tym idzie - mogą patrzeć na pewne kwestie przez pryzmat koncepcji
nieprzystających do lokalnych warunków. Prostym rozwiązaniem tego
problemu jest uzupełnienie audytu ankietami prowadzonymi w „Points of
Interests”.
Jakich środków będzie wymagało przeprowadzenie badania (zasoby
ludzkie, kompetencje, zasoby czasowe, narzędzia, sprzęt itd.)?
Tak jak w przypadku pierwszej metodologii, i tym razem najważniejszym
zasobem jest zespół badawczy (złożony z trzech ekspertów miejskich). Jego
charakter opisano wyżej, w tym miejscu warto jednak podkreślić fakt
interdyscyplinarności takiego zespołu. Kluczowa jest różnorodność i fakt
reprezentowania przez badaczy odmiennych punktów widzenia.
Każdy z badaczy powinien także prezentować wysoki stopień umiejętności
analitycznych, skrupulatność i zdolność dostrzegania detali. W cenie będą
także umiejętności komunikacyjne - wypracowanie wspólnego zestawu
wniosków przez trzy osoby nie jest bowiem łatwym zadaniem.
Proces badawczy powinien przebiegać w tym przypadku stosunkowo szybko.
Oczywiście, stworzenie dobrego narzędzia może być czasochłonne, ale już
sama ocena każdego z obszarów buforowych powinna zamknąć się w kilku
dniach (jeden dzień może nie wystarczyć, żeby dokładnie przyjrzeć się całemu
obszarowi, ale już tydzień roboczy zdecydowanie pozwoli dokonać
kompleksowej oceny). Spotkanie zespołu, podczas którego wypracowywane są
wspólne wnioski także nie powinno zająć dużo czasu (maksymalnie kilka
godzin), tak samo jak opracowanie końcowego raportu (kolejny tydzień).

W związku z tym można założyć, że zbadanie pierwszej dzielnicy
(pierwszego obszaru buforowego), wraz z opracowaniem narzędzia
badawczego, zajmie mniej więcej półtora miesiąca, natomiast każdy
kolejny obszar będzie pochłaniał proporcjonalnie mniej czasu. Z
pewnością szybko wyklaruje się gotowy schemat raportów i
podobne kategorie wniosków, co ograniczy czas badania.

Niezbędne będzie też stworzenia narzędzia w postaci listy audytorskiej
(tłumaczenie dostępnych materiałów i adaptacja do warunków lokalnych).
W przypadku wyboru opcjonalnej ścieżki bazującej na metodach GIS
konieczne będzie zatrudnienie firmy wyspecjalizowanej w przetwarzaniu
danych geograficznych, która zaprojektuje szczegółowo i wykona cały proces.
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PODSUMOWANIE: Opisana wyżej metodologia skupia się na
obiektywnej ocenie danego fragmentu przestrzeni miejskiej.
Fragment ten należy ograniczyć przy użyciu metody buforowej, a
bufor określić zestawiając ze sobą maksymalne zasięgi piesze
mieszkańców Gdyni oraz wiedzę na ten temat propagowaną przez
Carlosa Moreno. Badanie polegać powinno na audycie eksperckim
danego wycinka miasta w oparciu o rozbudowane narzędzie oceny.
Opcjonalnie warto wzbogacić je mapowaniem gęstości traktów i
punktów zainteresować z wykorzystanie narzędzi GIS i
przeprowadzeniem w tych miejscach ankiet z mieszkańcami. W
tym przypadku bardzo istotna jest triangulacja badacza, dlatego
zespół ekspertów powinien składać się z trzech niezależnych
badaczy.
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SPOŁECZNOŚĆ
W OBIEKTYWIE
BADACZA

METODOLOGIA
NR 3

Silne lokalne społeczności są kluczowe dla prawidłowego rozwoju miasta,
zwłaszcza teraz, kiedy coraz szybciej ucieka nam czas i kiedy idee
zrównoważonego rozwoju muszą być wcielane w życie właściwie od zaraz,
kompleksowo i długofalowo. W związku z tym dziś coraz częściej mówi się o
tym, że miasta powinny pomnażać nie tylko swój kapitał ekonomiczny, ale
także ten społeczny[93]. Inwestycja w kapitał społeczny to bowiem nie tylko
inwestycja w wyższy poziom zaufania społecznego, ale też w większą
inicjatywność mieszkańców. To synonim wspierania silnych więzi społecznych,
a
także
rozwijania
w
mieszkańcach
umiejętności
samodzielnego
rozwiązywania palących problemów[94]. Lokalne społeczności, w których
notuje się wyższy poziom kapitału społecznego, są też po prostu szczęśliwsze.
Silne więzi lokalne i otwartość na współdziałanie wpływają pozytywnie na
ogólny dobrostan mieszkańców i ich życiową satysfakcję[95].
Co zatem zrobić, żeby zacieśniać sąsiedzkie więzi i łączyć ze sobą ludzi?
Nauczyć ich chodzić! I to dosłownie. Taka myśl leży z resztą u podstaw
koncepcji „miasta 15-minutowego”. Chodzenie przynosi bowiem niebagatelne
korzyści dla wybranych sąsiedztw i dla całego miasta. To że wzrasta dzięki
niemu kapitał społeczny jest oczywiste. Chodząc, spotykamy innych,
przystajemy, zagadujemy, a jeśli nawet tylko się przyglądamy, to i tak
oswajamy dzięki temu jakiś wycinek społecznego życia[96]. Jak twierdzi David
Sim, takie przypadkowe spotkania, które nie mają szansy się wydarzyć, jeśli
wybierzemy samochód, są niezwykle wartościowe. Wpływają one pozytywnie
na ogólną witalność okolicy i zwiększają jednostkowe szanse mieszkańców na
pozytywne zmiany w ich życiu (np. podczas takiego spaceru możemy spotkać
znajomego, który zaoferuje nam pracę)[97]. Charles Montgomery uważa z kolei,
że miasto, które jest przyjazne pieszym, to szczęśliwe miasto. Spotykając często
sąsiadów w drodze do sklepu czy pracy, zaprzyjaźniamy się z nimi, a to w
prostej linii prowadzi nas do podejmowania wspólnych inicjatyw i działań na
rzecz dzielnicy/sąsiedztwa. Kiedy angażujemy się w takie działania nasza jakość
życia rośnie i jesteśmy dużo bardziej zadowoleni z naszego życia[98].

Badacze z Uniwersytetu w Delaware wymieniają jeszcze więcej
korzyści chodzenia z punktu widzenia lokalnej społeczności[99].
Zauważają na przykład, że lokacje przyjazne pieszym są znacznie
bezpieczniejsze - statystycznie notuje się w nich dużo mniejszą
liczbę wypadków komunikacyjnych (tę tezę potwierdzają badania
DOT NY, które opisuje w książce „Walka o Ulice” była Komisarz ds.
Transportu Nowego Jorku, Janette Sadik-Khan[100]. Powołuje się
ona na efekt skali - im więcej rowerzystów i pieszych na drogach,
tym uważniejsi kierowcy. To także niższe wskaźniki przestępczości
po zmroku).
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Naukowcy z Delaware wskazują też na fakt, że sąsiedztwa
sprzyjające pieszej i rowerowej mobilności, to zdrowsze sąsiedztwa
(z jednej strony o niższych wskaźnikach otyłości i zachorowań na
choroby z nią związane, z drugiej mogące pochwalić się czystszym
powietrzem i mniejszą emisją gazów cieplarnianych). To również
miejsca cechujące się lepszą kondycją ekonomiczną (mieszkańcy
nie wydają tyle pieniędzy na transport, ale też ulice przyjazne
pieszym przyciągają małych przedsiębiorców, którzy notują tu
większe zyski niż w innych rejonach miasta - chodząc, częściej
wstępujemy bowiem do różnych punktów usługowych).
Specjaliści z VictoriaWalks podkreślają też ogromne znaczenie
mobilności pieszej dla równości społecznej, egalitaryzmu i
dostępności danej okolicy[101]. Transport pieszy i rowerowy jest
bodaj najbardziej „równościowy” - nie dzieli ze względu na status
majątkowy, płeć, czy narodowość, mało tego przyczynia się do
zacieśniania więzi grup wykluczanych z większościowymi. Przyjazna
pieszym okolica to także więcej miejsc pracy i dostęp do rozmaitych
punktów aktywności społecznej, kulturalnej czy rekreacyjnej.
Australijscy badacze zaznaczają przy tym, że „walkable
neighbourhoods”, to po prostu miejsca, których mieszkańcy mają
wybór (nie tylko odnośnie do tego, jaki środek transportu wybrać,
ale też na przykład, w jakie działania i w jakim zakresie się
angażować, czy z jakich dobrodziejstw korzystać)[102].
Co ciekawe, tego typu „chodzące społeczności” cechują się
wyższym poziomem przywiązania i sentymentu do zamieszkiwanej
okolicy[103].

Ogólny zarys metodyki
Niniejsza metodologia za cel bierze sobie właśnie zbadanie lokalnych
społeczności i przyjrzenie się ich perspektywie[104]. Przy użyciu opisanych niżej
metod będziemy w stanie wziąć pod lupę konkretne sąsiedztwo i sprawdzić,
jak sobie ono radzi w kontekście wdrażania ideałów zawartych w koncepcji
„miasta 15-minutowego”.
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Co ważne, sąsiedztwo rozumiane jest w tym przypadku nie jako
pewien obszar geograficzny czy administracyjny, a raczej jako
zwarta grupa ludzi mieszkająca na stosunkowo niewielkim
obszarze. Grupa ludzi, która współtworzy lokalny kapitał albo która,
dzięki temu badaniu, ma szansę zacieśnić więzi sąsiedzkie i zacząć
wytwarzać ten kapitał wspólnymi siłami już wkrótce. Efektem
badania będzie więc nie tylko diagnoza sytuacji i zestaw
rekomendacji dla władz miejskich, ale także wzrost społecznego
kapitału i aktywizacja lokalnych mieszkańców.

U źródeł koncepcji leży myśl fenomenologii społecznej i przekonanie, że to
badana grupa rozumie swój świat społeczny najlepiej, a w związku z tym
badacz zobowiązany jest do jak najpełniejszego zrekonstruowania narracji
członków grupy, uciekając jednocześnie od narzucania im swoich własnych
przekonań czy teoretycznych modeli[105].

Jednocześnie opisana metodologia czerpie pełnymi garściami z tzw.
badania w działaniu (z angielskiego „action research”)[106] i z
badania opartego na społeczności (z angielskiego „community
based research”)[107]. Są to pokrewne podejścia, z których pierwsze
kładzie nacisk na osiągnięcie realnej zmiany społecznej, która ma
się wydarzyć dzięki zaangażowaniu danej grupy w proces
badawczy, a drugie polega na włączaniu mieszkańców w proces
badawczy na każdym z jego etapów, z ewaluacją rezultatów
włącznie.

W tej metodologii to społeczność obejmuje rolę kolektywnego eksperta. Nie
tylko ocenia daną przestrzeń, niczym audytorzy w poprzednim rozdziale, ale
też w znaczący sposób wpływa na kształt całego badania. Mniej istotne stają się
w związku z tym pewne obiektywne definicje, czy kategorie i hasła
zaczerpnięte z popularnych dyskursów (m.in. wszelkie kategorie pojawiające
się w koncepcji „miasta 15-minutowego”). Ważne jest to, jakie problemy
zdefiniuje społeczność, jakie rozwiązania wygeneruje i w jakim stopniu będzie
chciała zaangażować się w proces wdrażania zmian. Kluczowe stają się pytania
o lokalne „podłoże”. Z czym borykają się mieszkańcy w kontekście ich
codziennej mobilności? Jakie minusy danej przestrzeni zauważają? Co według
nich trzeba zrobić, żeby uatrakcyjnić okolicę? Walory edukacyjne takiego
podejście są nie do przecenienia. Miasto, oprócz istotnych danych, zyskuje
także zaangażowanych mieszkańców.
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Jak więc powinno przebiegać badanie? Należałoby zacząć od
zmapowania konkretnych społeczności, a następnie je odwiedzić,
przeprowadzić wstępne badanie i zdobyć wstępne informacje, żeby
na ich podstawie przygotować rozbudowane narzędzie badawcze,
przeprowadzić badanie zasadnicze, zaprezentować społeczności
wyniki i, finalnie, zweryfikować wnioski przy wykorzystaniu
otrzymanego feedbacku. Realizując badanie wstępne warto
zorganizować piknik sąsiedzki i przeprowadzić w jego trakcie
otwartą debatę, a także poprosić mieszkańców o wypełnienie
ankiet. Badanie zasadnicze powinno natomiast przyjąć formę
warsztatu partycypacyjnego.

Cały proces powinien przebiegać następująco:

debata
publiczna

1

PIKNIK

ankiety
z mieszkańcami

SĄSIEDZKI

I część
dyskusja o okolicy

2

WARSZTATY

II część
dyskusja o mieście
„15-minutowym”

PARTYCYPACYJNE
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Na kolejnych stronach raportu znajdują się odpowiedzi na następujące pytania:
W jaki sposób zmapować społeczność, którą będziemy badać?
Dlaczego piknik sąsiedzki stanowi doskonałą scenerię do przeprowadzenia
badań wstępnych?
W jaki sposób powinna być przeprowadzona otwarta debata z
mieszkańcami?
Jak powinna wyglądać ankieta, którą przedstawimy mieszkańcom podczas
pikniku?
Kto powinien wziąć udział w warsztacie partycypacyjnym?
Czym jest warsztat partycypacyjny i jak powinien przebiegać?
Co dalej?
Jakich efektów możemy spodziewać się po niniejszym badaniu?
Jakich środków będzie wymagało przeprowadzenie badania (zasoby
ludzkie, kompetencje, zasoby czasowe, narzędzia, sprzęt itd.)?
W jaki sposób zmapować społeczność, którą będziemy badać?
Mapowanie społeczności jest procesem stosunkowo prostym. Wbrew pozorom
nie chodzi tutaj o śledzenie więzi społecznych i rekonstruowanie na ich
podstawie mozaiki osób ze sobą powiązanych, ani o poszukiwanie grup osób,
które łączą wspólne cele związane z lokalną aktywnością. Społeczności można
zidentyfikować dużo prościej, wykorzystując w tym celu miejsca, w których
gromadzą się lokalni mieszkańcy. Mowa tutaj o punktach lokalnej aktywności,
takich jak centra sąsiedzkie, domy kultury, domy młodzieżowe czy kluby
seniora (kierując się wytycznymi dla Londynu i odrobinę je „parafrazując”,
moglibyśmy rozszerzyć tę listę także o szkoły, parki, a nawet małe centra
handlowe).

W przypadku Gdyni najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie
bazowanie na potencjale wszystkich Przystani. Ich użytkownicy i
goście to przecież przedstawiciele lokalnych społeczności. Warto
więc zrealizować badanie wykorzystując ich głosy. Możemy z
powodzeniem uznać, że reprezentują one zdanie okolicznych
wspólnot mieszkańców.

Przystanie, poza tym, że na codzień gromadzą okolicznych mieszkańców,
organizują też rozmaite okazjonalne aktywności, czy spotkania i pikniki
sąsiedzkie, które stanowią idealną scenerię dla badań wstępnych. Wszelkie
tego typu eventy sąsiedzkie dają szansę lepszego poznania mieszkańców i
nawiązania z nimi dialogu, który może pomóc zrozumieć ich podstawowe
potrzeby, obawy oraz marzenia. Bez wątpienia warto więc wysłać na piknik
sąsiedzki badaczy i porozmawiać z lokalną społecznością.
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Przy projektowaniu tego etapu warto zainspirować się podobną
strategią, którą wdrożyła w 2018 roku dzielnica Croydon South w
Melbourne, organizując „Dzień Mieszkańca”. Spory obszar dzielnicy
został zamknięty dla ruchu samochodowego. Zorganizowano w tym
miejscu lokalny market z mnóstwem atrakcji (wyścigi dla dzieci,
koncerty, warsztaty rzemiosła itd.). Oprócz tego w kilku punktach
miasta umiejscowiono stoiska informacyjne (w budynku Rady
Miasta, w prywatnych punktach usługowych, przedszkolach, a
nawet w klubie krykietowym). Zaprojektowano też kilka warsztatów
partycypacyjnych dla mieszkańców dotyczących np. przyszłości
lokalnych terenów zielonych. Głównym celem była jednak promocja
idei „20-minutowych sąsiedztw”, a przy okazji - zbadanie opinii
mieszkańców. W tym kontekście zadano im tylko dwa pytania: „Co
byś zmienił w naszym sąsiedztwie?” i „Czego byś nie zmieniał?”.
Przedsięwzięcie przerodziło się w dosyć duży projekt, którego
istotnym elementem stały się też rozbudowane ankiety dla
mieszkańców[108].

W jaki sposób powinna być przeprowadzona otwarta debata z
mieszkańcami?
Przykład Croydon South pokazuje, że dialog z mieszkańcami może przyjąć
rozmaite formy, a co więcej - że można je ze sobą łączyć. Na wstępnym etapie
badań liczy się jednak przede wszystkim ogólne rozeznanie i zdobycie
podstawowych danych, które pomogą zaprojektować kolejne etapy procedury
w sposób jak najbardziej kompleksowy[109], dlatego warto zastosować
najprostsze metody.

Swobodna, moderowana debata o sąsiedztwie będzie w tym
przypadku doskonałym wyborem. Taka dyskusja z mieszkańcami
powinna być jednym z głównych punktów programu pikniku
sąsiedzkiego i stanowić jednocześnie nasze główne źródło danych pierwszą i podstawową metodę badawczą.

Przy jej planowaniu istotne jest jednak trzymanie się pewnych
metodologicznych ram. Mimo że z założenia jej dynamika i przebieg będą
bardzo luźne i nieskrępowane, moderator powinien pamiętać o tym, że musi
zdobyć określone informacje. Jak mieszkańcy oceniają swoją okolicę? Jakie
plusy i minusy danego sąsiedztwa zauważają? Co chcieliby zmienić, a co
zachować? Jakie problemy dostrzegają w kontekście codziennej mobilności?
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Na tym etapie rozmowa nie powinna być kierowana w stronę
zbieżności pewnych cech okolicy z założeniami „miasta 15minutowego”. Takie podejście może bowiem ograniczyć swobodę
wypowiedzi mieszkańców i niepotrzebnie za wczasu nakierować ich
na konkretne konteksty. Chodzi o czysty, niczym niezakłócony głos
społeczności na temat ich codziennego funkcjonowania w danym
miejscu. Warto w tym przypadku rejestrować całe spotkanie.
Pomoże to przy dalszej analizie.

Jak powinna wyglądać ankieta, którą przedstawimy mieszkańcom
podczas pikniku?
Pamiętajmy jednak - różnorodność danych ponad wszystko! Żeby zdobyć jak
najwięcej przydatnych informacji, warto więc wzbogacić ogólną debatę o
sąsiedztwie o dodatkową technikę badawczą. Niezwykle efektywne i zarazem
interesujące będzie z pewnością zaproszenie w tym celu na piknik sąsiedzki
ankieterów, którzy przeprowadzą z mieszkańcami rozmowy przy
wykorzystaniu opracowanych wcześniej kwestionariuszy.
Ankiety te powinny zawierać już nieco bardziej szczegółowe pytania. Warto
zaprojektować je wokół nadrzędnego tematu, jakim jest mobilność
mieszkańców. Dzięki temu nawiążemy w pewien sposób do koncepcji „miasta
15-minutowego” i uzyskamy informacje na temat schematów podróży,
jednocześnie nie naprowadzając za wczasu społeczności na ważne konteksty,
które mogłyby zagłuszyć ich wypowiedzi.

Przy opracowywaniu kwestionariusza ankiety szczególnie pomocne
mogą okazać się darmowe (i dostępne online, choć w języku
angielskim) narzędzia: „Walkability Checklist. How walkable is your
community?”[110]
opracowana
przy
współpracy
kilku
amerykańskich instytucji zajmujących się zdrowiem i mobilnością
(m.in. Partnership for a Walkable America, Pedestrian and Bicycle
Information
Center),
instrument
NEWS
(„Neighbourhood
Environment Walkability Scale”)[111] oraz zaproponowana przez
VictoriaWalks „Walking Participation Survey”[112].
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Posiłkując się powyższymi narzędziami jesteśmy w stanie stworzyć optymalny
kwestionariusz, który będzie składał się z trzech typów pytań:
Grupa 1 - pytania dotyczące sposobu dotarcia na dany piknik sąsiedzki,
Grupa 2 - pytania dotyczące całościowej mobilności mieszkańca w dniu
poprzedzającym piknik,
Grupa 3 - pytania dotyczące standardowej codziennej mobilności.
Poprzez nałożenie na siebie tych trzech perspektyw możliwe będzie uzyskanie
rzetelnego i wiarygodnego zestawu danych i stworzenie kompletnego obrazu
sytuacji komunikacyjnej danej społeczności.

Podobnie jak w przypadku dziennika podróży, ankieta powinna
zawierać pytania na temat środka transportu, destynacji, celu i
czasu podróży, ale nie tylko. Należy także zapytać mieszkańców o
ich opinie na temat pokonywanych tras i okolicy, w której żyją.

Mieszkańcy powinni dokonać oceny m.in. poziomu bezpieczeństwa na ulicach,
stanu nawierzchni, sytuacji na przejściach dla pieszych, okolicznej zieleni,
zachowania kierowców, rodzaju zabudowy, dostępności usług i punktów
zainteresowań oraz komfortu podróży i ich ogólnej satysfakcji.
Ankieta (z resztą debata również) jest techniką stosunkowo tanią i prostą w
przeprowadzeniu. Również analiza danych zgromadzonych przy jej
wykorzystaniu nie wydaje się szczególnie skomplikowana. Rozwiązanie ma
jednak pewien minus - trudno będzie mówić w tym przypadku o
reprezentatywności grupy badawczej. Nie wiemy tak naprawdę, ile osób
powinniśmy przepadać, dlatego że nie posiłkujemy się sztywną, terytorialną
definicją społeczności/sąsiedztwa (nie znając liczebności sąsiedztwa i traktując
je jak konstrukt w pewnym stopniu płynny, nigdy nie będziemy w stanie
oszacować pożądanej liczby odpowiedzi zwrotnych). Z drugiej strony, i w tej
sytuacji mamy do czynienia z badaniem typowo eksploracyjnym i
„rozumiejącym”. Liczą się przede wszystkim spostrzeżenia mieszkańców, ich
refleksje, opinie i wnioski, a nie statystyczna ocena jakiegoś zjawiska. Każdy
wypełniony kwestionariusz będzie więc na wagę złota. Każda ciekawa
obserwacja może być świetną bazą do przeprowadzenia warsztatu
partycypacyjnego.
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WARIANT: Jako że przyglądamy się bardzo konkretnym grupom
mieszkańców, swego rodzaju plemionom, warto zastanowić się nad
zastąpieniem
ankiety
metodami
i
technikami
stricte
etnograficznymi: obserwacją i wywiadami etnograficznymi
(swobodnymi,
niestandaryzowanymi
pogawędkami
z
mieszkańcami)[113]. Etnografia daje bowiem niezwykłe rezultaty w
kontekście badania małych społeczności i pozwala „zobaczyć to, co
na codzień niewidoczne, choć najbliższe człowiekowi”[114]. W tym
wariancie badacze/obserwatorzy, rozlokowani w różnych punktach
pikniku sąsiedzkiego, zobowiązani są do stałej obserwacji zachowań
mieszkańców, ich postaw, wyborów komunikacyjnych i do
przysłuchiwania się ich rozmowom. W celu zachowania standardów
etycznych, badacze powinni być odpowiednio oznakowani - dzięki
temu badana społeczność będzie miała pełną świadomość, że jest
obserwowana[115]. W trakcie obserwacji jak najbardziej wskazane są
interakcje z mieszkańcami. Badacze powinni wręcz dążyć do
nawiązania swobodnego kontaktu z otoczeniem i ucinania sobie
krótkich rozmów z wybranymi osobami[116]. Te spotkania nie mogą
mieć charakteru mniej lub bardziej standaryzowanego wywiadu.
Powinny raczej przypominać codzienne, niezobowiązujące wymiany
zdań między kilkoma użytkownikami danej przestrzeni. Swoje
obserwacje badacze zobowiązani są zapisywać w dzienniku
badań[117], który następnie poddawany jest analizie na równych
prawach, jak inne materiały badawcze.

Po
zamknięciu
badań
wstępnych
konieczne
jest
szczegółowe
przeanalizowanie danych (najlepiej w oparciu o paradygmat kodowania)[118].
Zgromadzone wnioski pomogą bowiem zaplanować kolejny etap - warsztaty
partycypacyjne[119] w postaci badania fokusowego[120].
Kto powinien wziąć udział w warsztacie partycypacyjnym?
Spośród kogo wybierać uczestników? Do badania fokusowego powinni zostać
zaproszeni mieszkańcy, którzy wzięli udział w pikniku sąsiedzkim i wyrazili
podczas niego zgodę na kontakt w sprawie uczestnictwa w dalszych pracach
badawczych. Muszą to być reprezentanci tych samych społeczności/sąsiedztw,
które przebadaliśmy podczas pikniku sąsiedzkiego. Każde spotkanie powinno
być zogniskowane wokół problemów tylko jednej społeczności.
Zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w tym etapie zapewne nie będzie
łatwe. Praktyka pokazuje, że w takich sytuacjach grupy są zazwyczaj niewielkie,
ze względu na nikły odzew badanych.
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Badanie musi być jednak rzetelne. Dlatego metodolodzy zalecają
najczęściej powtarzanie procedury fokusowej i organizowanie
conajmniej kilka spotkań. W każdym z nich powinno wziąć udział
ok. 10 osób[121]. Należy zatem zaplanować min. dwa warsztaty
fokusowe dla każdego z sąsiedztw, po 8-12 osób każdy.

Grupa powinna być także jak najbardziej homogeniczna, podobnie jak w
przypadku badań z udziałem dzienników podróży. I tym razem powinniśmy
dążyć do tego, żeby znalazły się w niej osoby reprezentujące różny stopień
mobilności (matki, które prowadzą na co dzień wózek, osoby na wózkach,
seniorzy itd.). Oczywiście, może być to bardzo trudne do osiągnięcia, dlatego
absolutnym minimum jeśli chodzi o kryterium doboru mieszkańców musi być
różnorodność demograficzna (różne cechy demograficzne, jak wiek, płeć itd.
Należy wziąć także pod uwagę status majątkowy badanych, ich wykształcenie,
sytuację zawodową itd.).
Jak miałaby więc wyglądać selekcja uczestników w praktyce? Ankiety
dystrybuowane podczas pikniku sąsiedzkiego powinny być wyposażone w
metryczkę, której celem jest zdobycie tych wszystkich informacji, a także
zawierać pytanie o chęć uczestnictwa w warsztatach partycypacyjnych.
Również uczestnicy debaty powinni zostać poproszeni o wypełnienie tego typu
metryczki.
Czym jest warsztat partycypacyjny i jak powinien przebiegać?
Celem takiego kreatywnego spotkania jest doprecyzowanie informacji, które
pojawiły się na wcześniejszym etapie, zweryfikowanie pewnych kwestii, ale też
zakotwiczenie dyskusji w obszarze badań nad „miastem 15-minutowym” i,
przede wszystkim, wygenerowanie konkretnych rozwiązań - działamy przecież
w duchu „action research”.

Niezależnie od tego, ile grup i jak licznych uda się finalnie stworzyć,
przebieg każdego ze spotkań będzie podobny. Pierwsza część
powinna być poświęcona bardziej ogólnej pracy z cechami i
atrybutami danej okolicy, druga zaś - ogniskować się już konkretnie
wokół tematyki „miasta 15-minutowego”.
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Pierwszą cześć spotkania należy więc poświęcić na przegląd wniosków
płynących z debaty sąsiedzkiej i następnie na ożywioną dyskusję wokół nich.
Na samym początku uczestnicy powinny zostać zapoznani z rezultatami
wcześniejszego etapu badań i dowiedzieć się, jak ocenia ich okolicę lokalna
społeczność. Istotne jest przedstawienie im wspominanych przez
mieszkańców dobrych i złych stron danego sąsiedztwa oraz palących
problemów wymagających akcji. Dopiero wyposażeni w tę wiedzę uczestnicy
spotkania mogą rozpocząć burzę mózgów - zgadzać się lub nie zgadzać ze
słowami, które padły, dostrzegać podobne lub zupełnie inne cechy otaczającej
ich przestrzeni.

Warto zaznaczyć, że kształt i scenariusz dyskusji będzie w dużej
mierze podyktowany tym, o co dokładnie pytaliśmy mieszkańców
podczas pikniku sąsiedzkiego i jakie odpowiedzi otrzymaliśmy. Jeśli
nasze pytania brzmiały: „Za co lubisz swoją najbliższą okolicę?” i „Za
co nie lubisz swojej najbliższej okolicy?”, to te same kategorie
powinny być wykorzystane w dyskusji fokusowej.

Finałem pierwszej części spotkania powinno być zmapowanie dobrych stron /
dobrych praktyk widocznych na terenie danego sąsiedztwa oraz, dla
przeciwwagi, tych niekoniecznie wartościowych elementów szeroko
rozumianej przestrzeni, a następnie próba udzielenia odpowiedzi na pytanie,
jak możemy poradzić sobie z opisanymi problemami i jak możemy
zaaplikować dobre rozwiązania w innych sąsiedztwach.

Kluczowe jest to, żeby mieszkańcy wygenerowali na tym etapie
szereg konkretnych rozwiązań. Badanie musi być więc jak
najbardziej rzeczowe i konstruktywne - nastawione na rozwiązania,
a nie na problemy same w sobie.

Druga część spotkania ma natomiast na celu przyjrzenie się bliżej kontekstowi
piętnastu minut. Konieczne będzie rozpoczęcie jej od krótkiego wykładu na
temat „miasta 15-minutowego”. Następnie mieszkańcy powinni zostać
zapoznani z wynikami ankiet dotyczących lokalnej mobilności i z wnioskami z
nich płynącymi. Wyposażeni w taki zestaw danych, mogą rozpocząć dalszą
pracę i zaprojektować swoją dzielnicę w taki sposób, żeby faktycznie była „15minutowa”.
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W tym celu świetnie sprawdzą się wszelkie kreatywne metody, np.
kolaż projekcyjny[122]. Możemy poprosić mieszkańców o stworzenie
ich własnych ilustracji z wykorzystaniem dostępnych materiałów
graficznych i tekstowych (wycinków z gazet, skrawków materiałów
itd.). To także dobry moment na wykorzystanie technik
foresightowych[123] (np. moonshot thinking, design spekulatywny)
- możemy zabrać mieszkańców w przyszłość i zadać im pytanie o to,
jak będzie wyglądała ich okolica za 10, 15, 30 lat, przy założeniu że
będzie ona spełniała wymogi „miasta 15-minutowego”.

Niezależnie od decyzji co do wyboru właściwych narzędzi, w efekcie musi
powstać konkretna wizja sąsiedztwa, które umożliwia mieszkańcom dotarcie
do wszystkich niezbędnych destynacji w ramach 15-minutowego spaceru lub
jazdy rowerem.

Po krótkiej dyskusji o kolażach i konkretnych rozwiązaniach w nich
zwartych następuje moment kulminacyjny, clou całego spotkania weryfikacja początkowych założeń. Uczestnicy powinni spojrzeć
teraz na efekty swojej pracy w pierwszej części warsztatu i zestawić
je z idealną wizją ich sąsiedztwa. Czy obie te wizje i zestawy
innowacji się ze sobą pokrywają? Czy intuicyjnie opracowali na
początku podobny zestaw rekomendacji do tych, które stworzyli z
wykorzystaniem wiedzy o „mieście 15-minutowym”? Czy coś warto
w związku z tym poprawić w ich początkowym pakiecie
proponowanych
zmian?
Jak
przeformułować
pewne
rekomendacje? Czy możne je wzbogacić o jeszcze jakieś elementy?

Tego typu spotkania bywają niezwykle intensywne i mogą potrwać nawet kilka
godzin. W związku z tym, w przypadku napotkania rozmaitych problemów
organizacyjnych (np. pandemia), można rozważyć jego organizację w formule
online przy wykorzystaniu narzędzi do kreatywnej pracy grupowej (np. Mural).
Wartość spotkania twarzą w twarz jest jednak nieoceniona.
Co dalej?
Partycypacja mieszkańców nie kończy się w tym przypadku w momencie
opuszczenia sali warsztatowej. Po opracowaniu finalnych wniosków badacze
zobowiązani są przedstawić raport końcowy lokalnym społecznościom i
wysłuchać ich opinii. Być może konieczne będzie naniesienie pewnych
poprawek - pewne kwestie mogły być błędnie zinterpretowane przez badaczy.
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W tym celu należy skorzystać z przestrzeni miejsc, które
organizowały pikniki sąsiedzkie. Ewentualnie spotkanie może być
zorganizowane online, na przykład w UrbanCafe. Badacze muszą
uwzględnić wszelkie uwagi, która pojawią się podczas dyskusji i
poprawić raport.

W idealnym scenariuszu opracowane koncepcje innowacji powinny być
stopniowo wdrażane przez władze miejskie przy wsparciu lokalnych
społeczności. Warto w tej sytuacji wykorzystać genialne narzędzie, jakim jest
Budżet Obywatelski albo posiłkować się programami funkcjonującymi w
UrbanLabie. Motorem tego badania jest bowiem aktywność mieszkańców i ich
chęć do wdrażania realnych zmian. Ich głos musi być słyszalny na każdym
etapie prac.
Jakich efektów możemy spodziewać się po niniejszym badaniu?
Opisana metodologia kładzie szczególny nacisk na kapitał społeczny, na
lokalne więzi, wiedzę mieszkańców, ich intuicje, potrzeby i marzenia. Silne
lokalne społeczności - miejskie wioski, to bowiem przyszłość na obszarach
zurbanizowanych.
Inwestycja w tego typu badanie będzie inwestycją nie tylko w
konkretne dane i informacje, ale także w rozwój sąsiedztw, a więc
będzie pierwszym krokiem do skonstruowania „miasta 15minutowego”.

Pewnym minusem całego przedsięwzięcia może być płynność definicji
sąsiedztwa i w związku z tym niewielka liczebność próby badawczej. W
przypadku słabego odzewu mieszkańców, warto więc rozszerzyć pole
badawcze i zaangażować także inne miejsca, nie tylko Przystanie (kluby
sąsiedzkie, biblioteki, domy kultury itd.)
Jakich środków będzie wymagało przeprowadzenie badania (zasoby
ludzkie, kompetencje, zasoby czasowe, narzędzia, sprzęt itd.)?
Kluczem (oczywiście!) jest dobry zespół składający się z conajmniej trzech
badaczy społecznych doświadczonych w prowadzeniu badań typu „action
research” lub „community based research” (ewentualnie w badaniach
konsumenckich). Kluczowe jest w tym przypadku powściąganie badawczego
ego na rzecz przyjęcia roli przewodnika mieszkańców po procesie badawczym
(badacz jest tylko narzędziem w rękach społeczności), a także umiejętność
prowadzenia spotkań fokusowych opartych na wiedzy użytkowników.
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Badania tego typu są też niezwykle dynamiczne i wymagają sporej
kreatywności w doborze narzędzi oraz sporej elastyczności i umiejętności
improwizowania w trakcie rozmaitych spotkań z mieszkańcami.
Ponadto badacz prowadzący debatę dla mieszkańców powinien wykazywać
się cechami dobrego mediatora i moderatora. Taka dyskusja może okazać się
bardzo burzliwa - istotne jest stałe trzymanie się głównych zagadnień,
umiejętność studzenia nastrojów oraz umiejętność aktywnego słuchania.

Stworzenie
scenariusza
pikniku,
prace
organizacyjne,
przeprowadzenie pierwszego etapu, a następnie opracowanie
wyników i przygotowanie badania fokusowego nie powinny zająć
dłużej niż miesiąc. Kolejny etap (warsztat, raport, spotkanie z
mieszkańcami i poprawki) może z powodzeniem zamknąć się w
czterech tygodniach. Tak samo jak w przypadku poprzednich
metodologii,
prace
badawcze
prowadzone
w
kolejnych
sąsiedztwach będą trwały już nieco krócej, dlatego że badacze będą
bogatsi w wiedzę i wnioski płynące z pierwszego procesu. Nie
będzie też konieczności budowania narzędzi od podstaw.

Na samym początku jednak konieczne będzie stworzenie szeregu
specjalistycznych narzędzi w postaci dyspozycji do debaty, metryczki
kolportowanej podczas tejże debaty, ankiety komunikacyjnej z metryczką oraz
scenariusza warsztatu partycypacyjnego. Opracowanie ankiety będzie
wymagało przetłumaczenia dostępnych narzędzi z języka angielskiego i
adaptacji ich do warunków gdyńskich.
Warto zainwestować także w sprzęt i oprogramowanie do analizy danych
jakościowych oraz w sprzęt do nagrań video (debata).
Oczywiście, przez cały czas trwania procesu, niezbędne będzie wsparcie
Przystani i innych jednostek miejskich. Trudno bowiem oczekiwać od badaczy,
że zorganizują piknik sąsiedzki. Ich zadaniem będzie zorganizowanie debaty i
ankiet, nie zaś całego eventu. Miasto powinno także udostępnić zespołowi
badawczemu przestrzeń do przeprowadzenia warsztatów partycypacyjnych.
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PODSUMOWANIE: Opisana wyżej metodologia skupia się na
potencjale lokalnych społeczności. Społeczność, którą będziemy
badać, definiuje jej uczestnictwo w lokalnych aktywnościach, tak
więc przy wyborze danego sąsiedztwa warto posiłkować się siłą
miejsc przyciągających lokalnych mieszkańców. W przypadku
Gdyni będą to Przystanie. Badanie powinno składać się z dwóch
elementów:
pikniku
sąsiedzkiego
oraz
warsztatów
partycypacyjnych. Podczas pikniku warto przeprowadzić debatę z
mieszkańcami oraz zaproponować im wypełnienie ankiet. Wyniki
posłużą do przygotowania scenariusza badania fokusowego,
którego efektem będzie wypracowanie szeregu rekomendacji dla
Gdyni. Społeczność musi brać udział w całym procesie, dlatego
powinna także ocenić rezultaty badania, a następnie zaangażować
się w proces wdrażania innowacji.
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PODSUMOWANIE

Opisane metodologie czerpią z różnych nurtów badawczych, podejść
metodologicznych
i
koncepcji
teoretycznych.
Mają
charakter
interdyscyplinarny i składa się na nie dorobek rozmaitych dziedzin. Jest jednak
pewna kwestia, która je łączy, a mianowicie orientacja na zmianę. Zastosowane
metody, techniki i narzędzia mają jeden wspólny cel - zbudowanie
fundamentu pod rozmaite transformacje i innowacje. Mają zatem charakter
przede wszystkim praktyczny i służą nade wszystko zbadaniu obszarów
potencjalnych interwencji. Niewykorzystana wiedza staje się bezużyteczna.

Miasta na całym świecie stosują podobne rozwiązania badawcze,
zazwyczaj w nieco bardziej ograniczonym zakresie. Gdynia,
wcielając w życie procesy opisane w niniejszym raporcie, ma szansę
stać się pionierem, miastem o najbardziej kompleksowej,
wielowątkowej i holistycznej koncepcji badawczej. Miastem, które
przeciera szlaki innym.

Jeden proces badawczy to jednak trochę za mało. Warto uczyć się od
najlepszych, chociażby od stanu Wiktoria w Australii i zbudować od podstaw
całą niezbędną infrastrukturę badawczą. Nawiązać współpracę z ośrodkami
badawczymi, stworzyć własne komórki (np. referat miejski ds. mobilności
pieszej albo komórkę do spraw badania mobilności, czy do spraw badania
stanu zdrowia mieszkańców), zachęcać trzeci sektor do prowadzenia badań,
wspierać naukowców. Jednym słowem - tworzyć siatkę organizacji i
podmiotów, których celem jest poprawa funkcjonowania miasta przy
wykorzystaniu twardych danych. Kluczem jest bowiem stałe monitorowanie
dynamicznie zmieniającej się tkanki miejskiej i szybkie, ale przede wszystkim
mądre reagowanie na zmiany. Zaproponowane badania mogą być dobrym
pierwszym krokiem w tym kierunku, a ich systematyczne powtarzanie z
pewnością pomoże władzom w lepszym zarządzaniu miastem.

Scharakteryzowane metody z powodzeniem można stosować
osobno, na różnych etapach wdrażania koncepcji „miasta 15minutowego”, czy w celu zdiagnozowania innych, zbliżonych
problemów miejskich. Zdecydowanie warto też je ze sobą łączyć,
rozbudowując
aparat
badawczy.
Przy
tworzeniu
takiej
skonsolidowanej metodologii trzeba pamiętać o tym, że najbardziej
efektywna będzie zawsze ocena „180 stopni”, zorientowana na
różne perspektywy i czerpiąca z różnych punktów widzenia.
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Dobrym tropem będzie więc łączenie ze sobą optyki eksperckiej z
przekonaniami
mieszkańców,
obiektywnych
danych
przestrzennych z danymi subiektywnymi, za którymi stoją narracje
lokalnej społeczności. Warto w takiej sytuacji zbudować stały
katalog atrybutów i obszarów badania - kategorii badawczych
(gęstość, środowisko naturalne, rynek pracy itd.) i przyglądać się im
z różnych stron, przy wykorzystaniu różnych metod, ale też różnych
soczewek i obiektywów. Systemowe i holistyczne podejście do
badań z pewnością zaowocuje wymiernymi korzyściami dla miasta i
mieszkańców.
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Różnice między poszczególnymi metodologiami prezentuje poniższa tabela:

Przedmiot
badań

Pojedynczy
mieszkańcy

Przestrzeń
miejska

Lokalna
społeczność /
sąsiedztwo

Metody
badawcze

Dzienniki
podróży,
Wywiady

Audyt
ekspercki,
[O] GIS,
[O] Ankiety w
POI

Swobodna
debata,
Ankiety,
Warsztat

Zespół
badawczy

Troje badaczy
społecznych

Troje ekspertów
miejskich,
Zewnętrzna
firma (GIS)

Troje badaczy
społecznych
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Czas badania
dla pierwszej
dzielnicy /
społeczności

1,5 miesiąca

1,5 miesiąca

2 miesiące

Czas badania
dla każdej
kolejnej
dzielnicy /
społeczności

1 miesiąc

1 miesiąc

1,5 miesiąca

Zalety

Perspektywa
mieszkańca,
Zrozumienie
przyczyn

Obiektywizm,
Know-how
ekspertów

Budowanie
kapitału
społecznego,
Realne działania

Wady

Subiektywizm

Bazowanie na
zewnętrznym
kapitale (GIS)

Płynność
definicji
sąsiedztwa,
Mała próba

Inwestycja w badania, to jedna z najbardziej rentownych inwestycji, a badacze
to najlepsi agenci zmiany. Niezależnie więc od wyboru odpowiedniej
metodologii, Gdynia ma szansę zbudować niezwykle wartościowy kapitał w
postaci wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Warto badać!
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