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Model Audience Centred Experience 
Design (ACED), projektowania doświadczeń 
zorientowanych na publiczność, został 
opracowany przez partnerstwo ADESTE+. 
ADESTE+ to zakrojony na szeroką 
skalę projekt współpracy europejskiej 
współfinansowany z programu Unii 
Europejskiej „Kreatywna Europa”. 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej 
autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 
jej zawartość merytoryczną.
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CC BY: Ta licencja zezwala użytkownikom i użytkowniczkom 
na rozpowszechnianie, remiksowanie, adaptowanie 
i wykorzystywanie materiału w dowolnym medium lub 
formacie pod warunkiem uznania autorstwa twórcy lub 
twórczyni. Licencja zezwala na wykorzystanie komercyjne..
CC BY obejmuje następujące elementy:
BY – twórca/ twórczyni winien/ winna zostać wskazany/
wskazana jako autor/ autorka.

Co-funded by the 
Creative Europe Programme
of European Union



3
Blueprint ACED jest efektem wspólnego wysiłku podjętego w ramach wieloletniego 

partnerstwa. Jednak zanim sprawdzisz, co możesz w nim znaleźć dla siebie, chcielibyśmy 
i chciałybyśmy ci opowiedzieć, dlaczego został stworzony.

Jego celem jest zmierzenie się ze zjawiskiem „porażki uczestnictwa” w kulturze i sztuce po 
to, by wesprzeć organizacje kulturalne w zmianie sposobów pracy w tym obszarze.

Nad zaprojektowaniem tego narzędzia pracowaliśmy i pracowałyśmy kolektywnie, 
ponieważ wierzymy, że uczestnictwo w kulturze to sedno każdego demokratycznego 
społeczeństwa. Nie chodzi „jedynie” o zabezpieczenie podstawowych praw w zapewnieniu 
dostępu do kultury, ale o umożliwienie obywatelom i obywatelkom wyrażania siebie 
w ramach bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Ta wizja zakłada 
radykalną zmianę sposobu myślenia: od publiczności do ludzi.

Co instytucje kultury mogą robić, by przyczyniać się do realizacji tego celu? Naszym 
zdaniem mogą zadawać pytania oraz sięgać po narzędzia, które wspierają bardziej równe 
i sprawiedliwe uczestnictwo w kulturze, co samo w sobie jest istotą demokracji. 

Zachęcamy zatem do zastanowienia się nad poniższym narzędziem w szerszym 
kontekście tych inicjatyw ekosystemu kulturalnego, które promują kulturę jako siłę 
transformującą i które próbują przekształcić stosowane praktyki tak, aby osiągnąć 
powyższy cel: jeśli ludzie nie uczestniczą w kulturze, to jest to nasza odpowiedzialność. 
Zgodnie z tą myślą, „rozwoju” wymaga sektor kultury, a nie publiczność.

ADESTE+ to silne i zróżnicowane partnerstwo międzynarodowe, które przekształciło się 
w społeczność. Jej celem jest wspieranie rozwoju profesjonalistów i profesjonalistek 
oraz organizacji pragnących działać na rzecz zmiany społecznej. Projekt ADESTE+ 
doprowadził do zaangażowania (poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty i szkoły letnie) 
setek profesjonalistów i profesjonalistek z całego świata aktywnych w sektorze kultury. 
Powstała masa krytyczna liderów i liderek zmian, gotowych w zrównoważony sposób 
wspierać przekształcanie sektora kultury w  bardziej zaangażowanego i skutecznego 
rzecznika obywatelstwa kulturowego (angl. cultural citizenship). Ten model jest dla 
nich i dla tych wszystkich, którzy podzielają te cele.
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Blueprint Audience Centerd 
Experience Design (ACED) został 
opracowany przez partnerstwo 
ADESTE+ w ramach zakrojonego 
na szeroką skalę projektu 
Kreatywna Europa.

Strona internetowa ACED 
(aced.adesteplus.eu) zawiera 
więcej szczegółowych informacji, 
szablony, ćwiczenia, studia 
przypadków i inne odniesienia, 
które można wykorzystać 
w tym procesie. Jest to również 
przestrzeń służąca do tego, aby 
podzielić się własną opinią, znaleźć 
facylitatora czy facylitatorkę 
procesu albo dołączyć do 
rozwijającej się społeczności 
ADESTE+.

Dlaczego ACED?
ACED pomaga organizacjom 
kulturalnym tworzyć 
doświadczenia dla swoich 
publiczności, odwiedzających 
lub uczestników i uczestniczek 
oraz wraz z nimi, w drodze 
podzielonego na etapy procesu, 
wesprzeć te organizacje we 
wdrażaniu długotrwałych 
zmian.

Blueprint jest zgodny z zasadami 
projektowania skoncentrowanego 
na człowieku i jest dostosowany 
do sposobu pracy organizacji 
kulturalnych, ponieważ został 
zaprojektowany, wypróbowany 
i przetestowany wraz 
z organizacjami z całego świata. 
Blueprint modelu ACED zakłada, że 
aby być skutecznymi, musimy być 
przygotowani i przygotowane 
na zmianę siebie i naszych 
organizacji.

ACED wynika także z obserwacji, 
że prawdziwa, pozytywna 
zmiana dotycząca zróżnicowania 
publiczności, jej lojalności, zaufania 
i wsparcia jest bardziej podzielana, 
kiedy pracujemy z tą publicznością, 
uważnie słuchając jej potrzeb 
i zainteresowań oraz czerpiąc 
inspirację z tego, czego się uczymy.

Zmiana zachodzi, kiedy cała 
organizacja współpracuje, 
wykorzystując pomysły 
i kreatywność szerokiego grona 
osób. Może stanowić podstawę 
naszego sukcesu jako liderów 
i liderek, agentów i agentek zmian 
społecznych lub przedsiębiorców 
i przedsiębiorczyń społecznych. 
A ponieważ wielu i wiele z nas 
w sektorze kultury aspiruje do 
bycia wszystkimi trzema 
naraz, ACED może wesprzeć 
nas w niwelowaniu napięcia 
wynikającego z pełnienia tych ról.

/ wprowadznie

Dlaczego 
ACED
(Audience 
Centred 
Experience 
Design)
/ Blueprint

Od dawna wiemy, że 
organizacje kulturalne, 
które chcą stać się bardziej 
inkluzywne, muszą działać 
inaczej. I wiemy jak to zrobić. 
Jednak wprowadzanie zmian 
jest obarczone ryzykiem 
i czasochłonne, a sposób nie 
zawsze jest zrównoważony, 
dlatego stworzyliśmy 
Blueprint, by zainicjować 
pozytywne, zorientowane na 
ludzi zmiany.
Alessandra Gariboldi, Fondazione Fitzcarraldo. 

Dlaczego ACED?
_ ABY ZNALEŹĆ NOWE 

SPOSOBY ZBLIŻENIA 
SIĘ DO WASZYCH 
PUBLICZNOŚCI 
I SPOŁECZNOŚCI

_ ABY W PEŁNI 
WYKORZYSTAĆ 
KREATYWNOŚĆ 
I POMYSŁY WASZEGO 
ZESPOŁU

_ ABY WESPRZEĆ 
ZMIANY 
ORGANIZACYJNE 
W KIERUNKU 
ZYSKANIA NOWEGO 
ZNACZENIA 
SPOŁECZNEGO
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Dla kogo jest 
ACED?

ACED jest przeznaczony 
dla organizacji kulturalnych, 
które chciałyby poznać model 
wprowadzania zmian, aby 
poprawić ich zdolność do 
nawiązywania głębokich relacji 
ze swoimi publicznościami 
i społecznościami. Działa 
w dużych i małych instytucjach 
o różnych profilach 
artystycznych i kulturalnych oraz 
charakteryzujących się rozmaitymi 
modelami organizacyjnymi.
Może być również dostosowywany 
do odmiennych kontekstów 
i misji oraz stać się tak bardzo 
zróżnicowany w praktyce, jak 
bardzo różnorodne są organizacje, 
które zdecydują się go wdrożyć.

ACED opiera się na potrzebach 
organizacji kulturalnych, ale jest 
istotny i użyteczny na różne 
sposoby, pasuje do wielu celów 
i ról.
• Zespołom instytucji 

kultury oferuje twórcze 
sposoby wykorzystania 
własnych talentów, aby 
dostosować ofertę do potrzeb 
społeczeństwa.

• Dla liderów i liderek kultury 
może stanowić podstawę do 
inicjowania zmian, które są 
transformacyjne, wyznaczają 
misję i wzmacniają zespół.

• Dla trenerów, trenerek, 
konsultantów, konsultantek 
lub facylitatorów i facylitatorek 
stanowi nowy, ale sprawdzony 
sposób wspomagania rozwoju 
organizacji.

• Dla decydentów i decyndentek 
jest inspiracją i podstawą do 
realizacji szerszych zmian, 
których wymaga sektor 
kultury.

ACED został stworzony, aby 
doprowadzić do głębokich 
i długotrwałych zmian. Wymaga 
pozytywnego, optymistycznego 
podejścia, które zwraca uwagę 
na doświadczenie publiczności, 
uczestników i uczestniczek czy 
użytkowników i użytkowniczek.

ACED jest dla: - organizacji kulturalnych, 
które chcą wzmocnić 
relacje ze swoimi 
społecznościami

– liderów i liderek kultury 
oraz lidrów i liderek 
zmian badających nowe 
podejścia

– trenerów, trenerek, 
konsultantów, 
konsultantek oraz badaczy 
i badaczek poszukujących 
nowych narzędzi i inspiracji

– decydentów 
i decydentek politycznych 
wspierających demokrację 
kulturalną

W Muzeum Galusta Gulbenkiana wybrana w otwartym naborze grupa 
złożona z dwudziestu jeden młodych ludzi, zaczęła wspólnie pracować. 
Spotykali się od stycznia do marca 2020 roku. Rezultatem tego procesu było 
stworzenie programu kulturalnego opartego na ich wizji. ©Márcia Lessa
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Audience 
Centred 
Experience 
Design

Kontekst
Proces ACED został opracowany 
przez partnerstwo ADESTE+. 
Po podsumowaniu wniosków 
z poprzednich projektów: 
„Connecting Audiences” oraz 
pierwszego projektu „Adeste”, 
stało się jasne, że istotna zmiana 
wymaga głębszego zastanowienia 
się nad przywództwem oraz 
rozwojem organizacyjnym. 
Dlatego projekt ADESTE+ 
został doprecyzowany, jeśli 
chodzi o ambicje dotyczące 
zmiany organizacyjnej, poprzez 
angażowanie zespołów 
ponaddziałowych w organizacjach 
oraz wdrażanie podejścia Design 
Thinking, dostosowując je do 
specyficznego kontekstu sektora 
kultury.

ACED to proces wspierający 
organizacje w projektowaniu 
doświadczeń kulturalnych 
zorientowanych na publiczność 
oraz w opracowywaniu nowych 
form współpracy wewnętrznej, 
wprowadzający zmiany małymi, 
łatwymi krokami.

W trakcie trwania projektu 
ADESTE+ oryginalna metodologia 
została przetestowana 
i udoskonalona we współpracy 
z „partnerami artystycznymi” 
w programie „Waterfall”, na 
konferencjach oraz podczas 
szkół letnich. Oznacza to, że 
ACED dostosowano do pracy 
z wieloma typami organizacji 
kulturalnych różnych wielkości 
i jest odpowiedni dla wszystkich 
form sztuki.

Zastosowanie Blueprinta jako 
procesu dla każdej organizacji 
jest inną podróżą, w zależności 
od jej priorytetów, potrzeb, 
kontekstów i motywacji. Jednak 
zaprojektowaliśmy go w taki 
sposób, aby wspierać wszystkie 
organizacje w stawaniu się 
bardziej porowatymi, jako 
„urządzenie relacyjne” ułatwiające 
podejmowanie ryzyka, słuchanie 
swoich społeczności i kreatywne 
reagowanie na ich potrzeby. 

Więcej informacji
Pierwszy projekt Adeste: 
→adesteproject.eu
Connect: 
→ www.connectingaudiences.eu
Design Thinking – zgodny z wytyczny-
mi Interaction Design Foundation: 
→ www.interaction-design.org

MODELE
Design Thinking

Change 
Management

Dostosowane
do kontekstu

sektora kultury

Dostosowane
do realnego życia
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Podstawy 
metodologiczne

Inspirujące modele
Audience Centred Experience 
Design czerpie inspirację z kilku 
znanych i cenionych modeli.

 Lewin’s Change Model 
(Model zarządzania zmianą 
Lewina)
Z jednej strony – obejmuje 
pomysły na zmiany organizacyjne 
korzystające z modeli: Lewin’s 
Change Model (Model zarządzania 
zmianą Lewina) czy Kotter’s Eight 
Step Plan (Model ośmiu kroków 
Kottera).

Modele te skupiają się na 
sposobach, jakimi możemy 
wywołać zmiany w organizacji, 
ustanawiając i tworząc warunki 
dla rozwoju, inicjując niezbędną 
zmianę, a następnie osadzając 
lub zamrażając jej wyniki 
w organizacji.

/ Design Thinking
Myślenie projektowe 
skoncentrowane na człowieku 
pozwala nam skupić się na 
potrzebach publiczności. 
Umożliwia to specjalny model 
Double Diamond (model 
Podwójnego Diamentu), który 
prowadzi zespół przez etapy 
myślenia dywergencyjnego 
i konwergencyjnego.

Powyższe etapy obejmują 
empatyzowanie, generowanie 
pomysłów, definiowanie 
i prototypowanie rozwiązania 
problemu, aby móc zaprojektować 
lepsze doświadczenia dla naszych 
publiczności, uczestników 
i uczestniczek oraz użytkowników 
i użytkowniczek.

Odkrywajcue
istotę problemu

Definiujcie
obszar, na którym 
należy się skupić

Rozwijajcie
potencjalne 
rozwiązania

Dostarczcie
rozwiązanie, które 
działa

Rozmrożenie Zmiana Zamrożenie
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«Rozwój publiczności oznacza rozwój 
organizacji kulturalnych»
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Iterate

Test

2 3 4 5 6 7 81
Przygotujcie się

Poczujcie 
potrzebę 
zmiany Empatyzujcie

De	niujcie 
(wyzwanie)

Generujcie 
pomysły Prototypujcie Angażujcie się

KONCEPCJA
PROTOTYPU

Osadźcie się

WYZWANIE
ZDEFINIOWANE NA 

NOWO

TWORZENIE SIĘ 
ZESPOŁU

BĄDŹCIE GOTOWI / 
GOTOWE

EKSPERYMENTUJCIE KONTYNUUJCIE

praca w organizacji praca z publicznością

ACED 
Audience Centred Experience Design



11 / wprowadzenie

Proces ACED

Jak to działa?
Audience Centered Experience 
Design koncentruje się zarówno 
na tym, co musimy zrobić, aby 
zaspokoić potrzeby publiczności, 
jak i na tym, jak ułatwić 
wprowadzenie zmian w organizacji, 
aby tak się stało. 
ACED wymaga empatii, 
kreatywności, praktycznego 
podejścia i zaangażowania 
w testowanie, sprawdzanie 
i dostosowywanie go w razie 
potrzeby.

Trzy główne fazy i osiem 
etapów:

Czego potrzebujemy?
ACED jest silnym i inspirującym 
procesem, lecz aby przeprowadzić 
go dobrze, muszą zostać spełnione 
określone warunki.

Potrzebne jest przede wszystkim 
przywództwo i zaangażowanie. 
W praktyce proces ten może zostać 
zdecentralizowany i przekazany 
zespołowi zadaniowemu, a im większa 
organizacja, tym ważniejsza będzie 
rola i skład tego zespołu. Zalecane jest 
również wyznaczenie liderów i liderek 
zmian, którzy i które będą centralnym 
punktem kontaktowym dla projektu 
i staną się siłą napędową procesu.

Niektóre elementy ACED są bardziej 
skupione na publiczności, a inne na 
samej organizacji, ale jak widać na 
diagramie, zawsze jest to przeplatająca 
się struktura. Jak pokazano wyżej, 
wspomniany Blueprint określa 
serię kroków, przez które najlepiej 

przejść podczas warsztatów (jako 
formy aktywności grupowej) oraz 
z zewnętrznym facylitatorem lub 
facylitatorką. W praktyce kroki te 
mogą zostać skrócone lub wydłużone, 
w zależności od okoliczności 
i konieczności skupienia się na danym 
punkcie lub powrotu do wcześniejszego 
etapu albo kiedy pojawia się potrzeba 
przeskoczenia któregoś z kroków ze 
względu na osiągane tempo zmian.

Etap eksperymentowania opiera się na 
modelu Double Diamond w podejściu 
Design Thinking oraz myśleniu 
konwergencyjnym i dywergencyjnym, 
które zostaną wyjaśnione w dalszej 
części Blueprinta. Oznacza to, że 
w niektórych punktach ważne jest, 
aby być ekspansywnym i otwartym, 
a w innych filtrować i decydować 
o najlepszych elementach do 
wykorzystania. W ten sposób można 
czerpać z różnych ról, sposobów 
myślenia i stylów pracy w zespole.

ACED potrzebuje 
przywództwa 
i odpowiedniej 
facylitacji przez osobę 
z organizacji lub przez 
zewnętrznego facylitatora 

lub facylitatorkę. 
Proces wymaga 
co najmniej jednej 
osoby, która weźmie 
odpowiedzialność jako 
„lider lub liderka zmian” 

(ang. change-maker) oraz 
„zespół zadaniowy" (ang. 
task-force), składający 
się z osób pochodzących 
ze wszystkich części 
organizacji.

GET READY (BĄDŹCIE GOTOWI/
GOTOWE) / przygotowanie i punkty 
wyjścia

1. Prepare (Przygotujcie się) /decyzja, 
czy jesteście gotowi i gotowe oraz co 
chcecie zrobić

2. Unfreeze (Poczujcie potrzebę 
zmiany) /„odmrożenie” organizacji 
i rozpoczęcie procesu

EXPERIMENT (EKSPERYMENTUJCIE) 
/ faza myślenia, zastanawiania się 
i testowania

3. Empathize (Empatyzujcie) /
dentyfikacja i zrozumienie 
interesujących was publiczności

4. Define (Definiujcie wyzwanie) /
określenie celów, które chcecie 
osiągnąć

5. Ideate (Generujcie pomysły) /
tworzenie, wyobrażanie, myślenie 
o tym, co możecie zrobić, aby 
osiągnąć cele

6. Prototype (Prototypujcie) /wybór 
najlepszych rozwiązań i ich testowanie

KEEP GOING (KONTYNUUJCIE) /
przyjęcie rozwiązań w bieżącej pracy 
organizacji

7. Commit (Angażujcie się) /ewaluacja, 
udoskonalanie, ponawianie prób lub 
przyjęcie i wzmocnienie rozwiązań

8. Embed (Osadźcie się) /osadzanie 
rozwiązań i nowych praktyk w swojej 
pracy
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ACED krok po kroku
Faza 1 
Get Ready
(Bądźcie gotowi/
gotowe)



Przywództwo i zaangażowanie 
całej organizacji. Niezależnie od tego, jak 
wasza organizacja jest zbudowana, aby 
rozwijać proces będziecie potrzebowali 
i potrzebowały zaangażowania kadry 
kierowniczej. Jeśli nie należy ona do 
zespołu zadaniowego, trzeba ustalić 
proces współpracy pomiędzy zespołem 
zadaniowym a organizacją.

Facylitatorzy i facylitatorki, 
którzy i które pomogą w realizacji 
procesu. Osoby te będą odpowiedzialne 
za realizację całego procesu ACED: 
przeprowadzenie warsztatów, 
wspieranie liderów i liderek zmian 
oraz współpracę z resztą organizacji. 
Najlepiej, jeśli tego zadania podejmie się 
znająca proces osoba z „zewnątrz”, choć 
istnieją też sposoby przeprowadzenia 
tego zadania przez facylitatora lub 

facylitatorkę pochodzącego lub 
pochodzącej z organizacji. Ważne 
jest, aby taka osoba facylitowała niż 
uczestniczyła w samym procesie.

Liderzy i liderki zmian, którzy 
i które są w stanie koordynować prace 
zespołu zadaniowego i reprezentować 
go w całej organizacji i przed 
kierownictwem. Najlepiej, aby liderem 
lub liderką zmian była inna osoba niż 
facylitator lub facylitatorka, ale jeśli 
okoliczności i osoba są właściwe, może 
ona pełnić tę rolę. Ważne, aby zawsze 
mieć świadomość, po czyjej stronie leży 
odpowiedzialność.

Zespół zadaniowy 
złożony z 6–12 osób, które staną się 
kluczową siłą twórczą dla całego 
procesu. W mniejszych organizacjach 

zespoły takie mogą obejmować cały 
zespół pracowników i pracowniczek, 
w większych organizacjach mogą to 
być wybrani i wybrane przedstawiciele 
i przedstawicielki z organizacji, 
pełniący i pełniące w niej różne role. 
Mogą to być również wolontariusze 
i wolontariuszki lub stali uczestnicy, 
uczestniczki, współpracownicy lub 
współpracowniczki organizacji. Istotne, 
aby osoby te dysponowały czasem 
i zasobami potrzebnymi do realizacji 
programu.

Zasoby i ramy czasowe 
należy ustalić z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Możliwe jest 
przeprowadzenie programu bez 
większych środków finansowych, ale 
bardziej ambitne plany będą wymagały 
odrębnego budżetu. Ważne, żeby 

wszystkie zaangażowane strony 
przyjęły ramy czasowe i zobowiązały 
się do ich przestrzegania. Będą się one 
różnić w zależności od organizacji czy 
jej ambicji, ale w programie ADESTE+ 
najlepiej sprawdza się okres 2–6 
miesięcy.

Uzgodniony plan 
komunikacji wewnętrznej 
będzie potrzebny, aby upewnić się, że 
wszystkie osoby są świadome tego, co 
się wydarza i w jaki sposób mogą zostać 
zaangażowane.

/ ACED krok po kroku 

Czego 
potrzebujesz do 
tego procesu??

Praktyczne przygotowanie 
do rozpoczęcia procesu 
ACED.

13
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Krok 1 
Prepare 
(Przygotujcie się) Cel

W procesie pracy nad ACED 
zdaliśmy i zdałyśmy sobie sprawę, 
że niektóre aspekty naszej praktyki 
były ważne dla sukcesu programu.

ACED to program oparty na 
eksperymentowaniu, zachęcający 
do nowego podejścia do innowacji 
i zaangażowania. Ma na celu pomóc 
organizacji spojrzeć na własną 
pracę innymi oczami, zmieniać 
się i dostosowywać, biorąc pod 
uwagę nowe perspektywy. Kroki 
przygotowawcze są odpowiednio 
ukierunkowane na współpracę 
i zmiany. W tym zestawie narzędzi 
instrukcje zostały opracowywane 
dla facylitatora lub facylitatorki, ale 
można je dostosować w zależności 
od ról jakie pełnicie w zespole 
zadaniowym.

Działania
Przede wszystkim zapytajcie, 
czy ACED jest odpowiedni dla 
organizacji – zob. narzędzie ARE 
YOU READY? QUESTIONNAIRE 
na stronie internetowej. Następnie:

• Uzgodnijcie brief z kadrą 
kierowniczą: jaką zmianę 
chcieliby, aby ACED pomógł im 
osiągnąć? Jakie zasoby mogą 
udostępnić? W jaki sposób 

będą monitorować postępy 
i zarządzać propozycjami 
i sugestiami od liderów 
i liderek zmian oraz zespołu 
zadaniowego? W jaki sposób 
dokonają oceny ACED i jak 
wpłynie to na strategię?

• Briefowanie całego zespołu 
– w zależności od wielkości 
i rodzaju organizacji może być 
przeprowadzany w różnej 
formie – jednak ważne 
jest, aby cała organizacja 
wiedziała, co się wydarza 
i czuła się częścią procesu.

• Powołajcie zespół zadaniowy 
złożony z przedstawicieli 
i przedstawicielek z całej 
organizacji. Upewnijcie się, że 
wyznaczone osoby mają czas 
i zasoby potrzebne do realizacji 
programu ACED.

• Wyznaczcie liderów i liderki 
zmian, aby koordynowali 
i koordynowały pracę zespołu 
zadaniowego i reprezentowali 
oraz reprezentowały go przed 
organizacją i kierownictwem.

• Przekażcie decyzje zespołowi 
zadaniowemu oraz liderowi 
lub liderce zmian: jakie mają 

zasoby, w tym czas oraz jaki 
jest proces podejmowania 
decyzji i raportowania? 
Wykorzystaj istniejące zasoby 
do wprowadzenia pojęć 
i technik będących częścią 
ACED.

• Poproście lidera lub liderkę 
zmian o opracowanie zarysu 
harmonogramu projektu 
odzwierciedlającego proces 
ACED – w tym komunikację 
wewnętrzną i odprawy z kadrą 
kierowniczą. Prawdopodobnie 
najlepiej, aby podczas jednego 
warsztatu realizować jeden 
etap, a następnie z czasem 
rozwijać go.

Możecie także zapoznać się 
z różnymi kontekstami programu 
ACED – w sekcji WHY ACED? na 
stronie internetowej.

Pod koniec tego etapu…
Będziecie gotowi i gotowe do 
rozpoczęcia programu ACED!

ARE YOU READY? QUESTIONNAIRE.
Użyjcie tego narzędzia do... oceny gotowości 
swojej organizacji do „zanurzenia” w proces 
oraz przemyślcie swoje cele.

TASK FORCES AND CHANGEMAKERS RULES
Użyjcie tego narzędzia, aby... ustalić i rozdzielić 
role oraz uzgodnić „reguły gry” pomiędzy 
zaangażowanymi osobami.

NARZĘDZIA I ZASOBY ACED
Kluczowe narzędzia i zasoby znajdują się na stronie: 
     aced.adesteplus.eu

1
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Krok 2 
Unfreeze
(Poczujcie potrzebę 
zmiany)

Cel
Przed rozpoczęciem programu 
ACED należy zapytać: kim są 
nasi odbiorcy i odbiorczynie, 
kim mogliby i mogłyby być? 
Poświęćcie chwilę, aby cofnąć 
się i „rozmrozić” swoje myślenie, 
upewniając się, że jesteście 
zgodni i zgodne co do tego, co 
zamierzacie zrobić.

Działania
Na tym etapie pracujcie z całą (lub 
jak największą częścią) organizacji. 
Spróbujcie uwzględnić tych, 
którzy i które mogą nie pełnić 
oczywistych ról „publicznych”. 
Uchwyćcie i zapiszcie swoje 
pomysły.

Przyjrzyjcie się celowi 
organizacyjnemu i miejscu, 
jakie zajmują w nim odbiorcy 
i odbiorczynie: istnieje wiele 
narzędzi, z których możecie 
skorzystać. Jakie są wasze cele 
społeczne, finansowe i kreatywne/ 
rozwojowe? Co to oznacza 
dla publiczności, uczestników 
i uczestniczek?

W ramach tego procesu:

• Opiszcie swoje obecne 
publiczności, uczestników 
i uczestniczki. Zbierzcie 
wszystkie dostępne badania, 
a także pomysły osób z całej 
organizacji. Zapytajcie: kto 
angażuje się w naszą 
organizację i w jaki sposób?

• Opiszcie społeczność, 
której służy organizacja. 
Wykorzystajcie wszystkie 
dostępne badania, 
w tym informacje o ich 
kompetencjach kulturowych, 
a także wiedzę od zespołu 
oraz interesariuszy 
i interesariuszek. Zapytajcie: 
komu mamy służyć? Kogo 
CHCEMY zaangażować, w jaki 
sposób i dlaczego? Kogo 
MOGLIBYŚMY i MOGŁYBYŚMY 
zaangażować?

• Opiszcie, co należy zmienić. 
Zapytajcie: jaką zmianą, 
jeśli w ogóle, chcielibyśmy 
i chciałybyśmy zobaczyć? 
Czy możecie przedstawić 
tę zmianę w ramach jasno 
określonych „celów”, 
właściwych dla uczestników 
i uczestniczek, publiczności lub 
członków i członkiń waszej/ 
waszych społeczności? Czy 
potrzebujecie przejrzeć jakieś 
inne strategie?

UNFREEZE QUESTIONS
Użyjcie tego narzędzia, aby... zadać pytania 
o waszą organizację, jej plany oraz miejsce 
w społeczności i wśród publiczności. 

THE CULTURAL-CREATIVE VISION EXERCISE
Użyjcie tego narzędzia, aby... zadać pytania 
o waszą organizację, jej plany oraz miejsce 
w społeczności i wśród publiczności.

AUDIENCE JOURNEY MAPPING CANVAS 
Użyjcie tego narzędzia, aby... nakreślić „mapę” 
doświadczenia publiczności – co jest w nim 
dobrego i złego, dla wszystkich publiczności 
lub konkretnych grup docelowych. To 
przydatne narzędzie analityczne. 

AUDIENCE DEVELOPMENT MATRIX
(ANSOFF ADAPTED)
Użyjcie tego narzędzia, aby... uzyskać pomoc 
w podjęciu decyzji, do czego wykorzystać 
ACED.

NARZĘDZIA I ZASOBY ACED
Kluczowe narzędzia i zasoby znajdują się na stronie: 
→ aced.adesteplus.eu

1
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Uczenie się organizacji
Ten etap może pomóc waszej 
organizacji:
• Przyjrzeć się strategii, 

misji i celowi w sposób 
zorientowany na publiczność.

• Zbudować wspólną wizję 
publiczności w całej 
organizacji.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
W tym miejscu warto dokonać 
przeglądu istniejących badań 
i zaprosić całą organizację do 
omówienia takich kwestii, jak:
• Kto angażuje się 

w naszą organizację, jak, kiedy 
i dlaczego? Jakie są te osoby?

• Kto tego nie robi?
• Czy wśród naszej publiczności 

istnieją odrębne i zróżnicowane 
grupy? Jak moglibyśmy je 
opisać?

• Czego nie wiemy o naszych 
publicznościach, co dobrze 
byłoby odkryć?

Pod koniec tego etapu...
Zadajcie sobie pytanie: 
w jaki sposób chcielibyście 
i chciałybyście, aby ACED wam 
pomógł? 
Na koniec tego etapu powinniście 
i powinnyście wiedzieć:
• Jakie korzyści ACED przyniesie 

waszej organizacji?
• Jak może wyglądać sukces?
• Co już wiadomo, a czego 

potrzebujecie się dowiedzieć?
• Czego chcielibyście 

i chciałybyście się nauczyć?
• W jaki sposób chcielibyście 

i chciałybyście 
współpracować?

W ten sposób osiągniecie pierwszy 
z trzech kamieni milowych 
opisanych w wizualizacji procesu 
(zob. str. 10).

Smash 
the mirror;
promote 

social change?

Offer a mirror
on the world?

Have an 
instrumental 

purpose?

Take an 
art-for-arts 

sake position?

/ ACED krok po kroku

Krok 2 
Unfreeze
(Poczujcie potrzebę 
zmiany)
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ACED krok po kroku
Faza 2 
Experiment
(Eksperymentujcie)
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Krok 3 
Empathise 
(Empatyzujcie) Cel

Jest to pierwszy krok w „fazie 
projektowania” ACED, w której 
podejmujecie eksperyment 
z określoną grupą publiczności 
i dla tej grupy. Chodzi 
o zrozumienie perspektywy tej 
grupy z jej punktu widzenia – 
stąd idea „empatyzowania”. Kim 
są te osoby? Gdzie mieszkają, 
czym się zajmują? Czy macie 
im coś do zaoferowania? Czy 
osoby te są prawdziwe i można 
do nich dotrzeć? Dlaczego was 
potrzebują?

Jeśli możecie, zgromadźcie 
wszelkie zrealizowane do tej pory 
badania, aby rozpocząć pracę na 
podstawie tego, co już wiecie lub 
czego nie wiecie. Zastanówcie się, 
które grupy osób są dla was ważne 
– być może są to te, którymi się 
zazwyczaj nie zajmujecie.

Kuszące jest pracowanie ze 
stereotypowymi wyobrażeniami 
o tym, kim są te osoby, ale 
pamiętajcie, że są to tylko 
założenia i muszą zostać 
sprawdzone.

Chodzi o postrzeganie tych osób 
jako prawdziwych ludzi. W jaki 
sposób odczuwają? Jak myślą? 
Co uczyniłoby ich życie bardziej 
spełnionym? Czym różnią się od 
innych grup?
Dobry projekt – i dobry rozwój 
publiczności – opiera się na 
autentycznym i empatycznym 
zrozumieniu potrzeb 
i zainteresowań ludzi. To 
szczególnie ważne, jeśli chcecie 
przyciągnąć nową lub inną 
publiczność lub społeczność.
Celem jest wykorzystanie 
wszystkich dostępnych informacji, 
aby uwiarygodnić grupę, którą 
jesteście zainteresownani 
i przedstawić ją jako osoby, które 
wszyscy i wszystkie w waszej 
organizacji mogą znać i kochać.
Co ważne, będziecie musieli 
i musiały porozmawiać 
bezpośrednio z tymi osobami o ich 
potrzebach i zainteresowaniach, 
o tym, co myślą o waszej 
organizacji i co jest dla nich istotne 
w kontekście tego, co możecie 
mieć do zaoferowania.

Działania
• Przejrzyjcie i podsumujcie 

istniejące dane o publiczności.
• Określcie „osoby z krwi 

i kości”, które reprezentują 
interesującą was grupę lub 
grupy, korzystając z narzędzia 
PERSONA CANVAS.

• Spójrzcie na waszą organizację 
z ich perspektywy – co widzą, 
gdy na was patrzą?

• Porozmawiajcie 
z rzeczywistymi ludźmi 
o swojej organizacji i ich 
zainteresowaniach oraz o tym, 
jak one do siebie pasują.

• Nakreślcie „podróż 
użytkownika i użytkowniczki”, 
aby zrozumieć doświadczenie 
grupy oraz miejsca, w których 
ono działa/ nie działa, 
korzystając z narzędzia USER 
JOURNEY MAPPING.

• Zweryfikujcie – lub 
przetestujcie – swoje 
założenia o określonej 
przez was personie poprzez 
dalsze badania: skorzystajcie 
z narzędzia GET TO KNOW.

PERSONA BUILDING EXERCISE
Użyjcie tego narzędzia, aby... wyobrazić sobie 
wiarygodną osobę „z krwi i kości”, która będzie 
reprezentować publiczność docelową.  

NEWCOMER EMPATHY EXERCICES
Użyjcie tego narzędzia, aby... pomóc zespołowi 
empatyzować z osobami, które odwiedzają 
was po raz pierwszy..

USING RELATIONAL AND EXTREME LENSES
Użyjcie tego narzędzia, aby... zastanowić się, 
jak różni są ludzie.

AUDIENCE JOURNEY MAPPING CANVAS
Użyjcie tego narzędzia, aby... nakreślić „mapę” 
doświadczenia publiczności – co jest w nim 
dobrego i złego, dla wszystkich publiczności 
lub konkretnych grup docelowych.

1

2

3

4

NARZĘDZIA I ZASOBY ACED
Kluczowe narzędzia i zasoby znajdują się na stronie: 
→ aced.adesteplus.eu
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Uczenie się organizacji
To etap „myślenia 
dywergencyjnego” – pierwsza 
okazja dla zespołu zadaniowego, 
aby nauczyć się zarządzać 
procesem generowania wielu 
pomysłów i decydowania o tym, 
co jest najważniejsze. Ten etap 
może przyczynić się do poprawy 
współpracy, ułatwiając myślenie 
dywergencyjne i konwergencyjne 
oraz konsolidację i wymianę 
umiejętności badawczych.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
To okazja, aby dowiedzieć się 
więcej o swojej publiczności 
i zrozumieć jej relacje 
z waszą organizacją. Dzięki 
temu zastanowicie się, na czym 
im zależy i jakim potrzebom/ 
interesom wasza organizacja może 
służyć, a także nad barierami 
unimożliwiającymi publiczności 
uczestnictwo.

Pod koniec...
Pod koniec tego etapu powinniście 
i powinnyście:
• Określić, dla której grupy/ grup 

będziecie projektować.
• Stworzyć personę/ persony dla 

waszej grupy docelowej/ grup 
docelowych.

• Zidentyfikować „problem” 
persony – jakie potrzeby/ 
bariery należy uwzględnić?

• Przetestować stworzoną 
personę – z prawdziwymi 
ludźmi.

Danish National Hub pracuje nad prototypem sposobów witania publiczności 
w Nørrebro Theater.
Fot. dzięki uprzejmości Nørrebro Theater

W „Breaking the silos” grupa pracowników Teatro Stabile di Torino dzieli się 
swoimi pomysłami podczas burzy mózgów nad prototypem działań dla 
publiczności.
Fot. Lorenzo Romoli

/ ACED krok po kroku

Krok 3 
Empathise 
(Empatyzujcie)
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Krok 4 
Define
(Definiujcie [wyzwanie]) 

Cel
Po głębszym zrozumieniu 
interesującej was grupy konieczne 
jest podjęcie decyzji, co 
naprawdę ma znaczenie i na 
czym skupicie wasze badania 
i do czego wykorzystacie wasze 
zasoby.
Co ważne, musicie opisać kluczowy 
„problem”, jaki wybranej grupie 
uniemożliwia angażowanie się 
w działania waszej organizacji 
lub nakreślić możliwości, jakie się 
dla niej rysują. Dzięki zebranym 
informacjom możecie ustalić, 
czym powinniście i powinnyście 
się zająć w kolejnych etapach, 
aby zbudować istotne, nowe 
doświadczenia i trwałe relacje. 
Elementy mogą odnosić się do 
całej „podróży publiczności” lub jej 
części – twórczego doświadczenia, 
komunikacji, nastroju lub 
środowiska.
Im bardziej będziecie precyzyjni 
i precyzyjne, tym większe 
znaczenie będą miały wasze 
eksperymenty. Jest to faza „myślenia 
konwergencyjnego” – skupiania 
się na tym, co jest ważne dla 
publiczności i organizacji. 

Działania
W zespole zadaniowym wykonajcie 
następujące czynności:
• Zdecydujcie, na której 

personie się skoncentrujecie. 
Jakie kryteria są istotne? 

Wybierzcie taką personę, która 
jest naprawdę ważna dla waszej 
organizacji, która, jak wam się 
wydaje, różni się potrzebami 
i zainteresowaniami, do której 
możecie dotrzeć i dla której 
możecie stworzyć istotne 
doświadczenie.

• Raz jeszcze przyjrzyjcie 
się personie reprezentującej 
tę grupę. Dodajcie nowe 
szczegóły. Pomyślcie 
o przedstawieniu jej w ciekawy 
sposób, aby wszystkie osoby 
w waszej organizacji mogli ją 
poznać.

• Zdecydujcie, jakie czynniki 
są krytyczne dla tej 
persony. Jeśli to możliwe, 
zaangażujcie w rozmowę 
ludzi odpowiadających temu 
profilowi.

• Uchwyćcie to myślenie w USER 
NEEDS STATEMENT (zob. 
Narzędzia i zasoby), które 
określa, co jest ważne dla 
waszej persony.

• Myśląc o tych czynnikach, 
możecie przygotować pytania 
za pomocą narzędzia HOW 
MIGHT WE? (zob. Narzędzia 
i zasoby), które zainspirują 
was do stworzenia pomysłów 
projektowych.

• Udoskonalcie USER NEEDS 
STATEMENT, aby było jasne, co 
musicie osiągnąć w odniesieniu 
do stworzonej przez was 

persony, przygotowując się 
do etapu Ideate (Generujcie 
pomysły).

Uczenie się organizacji
Jest to etap myślenia 
konwergencyjnego, w którym 
nie tylko zawężacie to, co jest 
najważniejsze dla przyszłości 
waszej organizacji, ale także 
odpowiadacie na pytanie: dlaczego? 
Jest to proces krystalizacji tego, 
co chcecie osiągnąć i szczególnie 
spodoba się osobom, które są dobre 
w selekcji pomysłów, co pozwala 
na łatwiejsze podjęcie decyzji 
jeśli chodzi o wybór kluczowego 
wyzwania.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
Otrzymacie długą listę wyzwań 
ważnych dla tej grupy – możecie 
nie być w stanie odnieść się do nich 
wszystkich od razu, ale będziecie 
mogli je wykorzystać w przyszłości.

Pod koniec tego etapu...
Osiągniecie drugi kamień milowy 
w procesie oraz będziecie mieć 
przygotowane dokumenty takie 
jak USER NEEDS STATEMENT 
i/ lub HOW MIGHT WE?, które 
pozwolą sformułować inspirujący 
i motywujący brief do projektowania 
nowych doświadczeń.

HOW MIGHT WE? CANVAS
Użyjcie tego narzędzia, aby... skupić się na 
zdefiniowaniu kluczowych wyzwań dla grupy 
publiczności.

NEEDS STATEMENT
Użyjcie tego narzędzia, aby... skoncentrować 
się na potrzebach, na które powinien 
odpowiadać wasz proces projektowania 
doświadczeń.

REFINING THE NEEDS STATEMENT MATRIX
Użyjcie tego narzędzia, aby... spojrzeć 
krytycznie i zmienić deklarację potrzeb, żeby 
była jak najlepiej dostosowana do następnego 
etapu.
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Krok 5 
Ideate 
(Generujcie pomysły) Cel

Poprzedni etap koncentrował 
się na zidentyfikowaniu 
potrzeb konkretnej grupy 
osób reprezentowanych przez 
realistyczną i dobrze opracowaną 
personę, co zostało przekształcone 
w brief projektowy. Teraz nadszedł 
czas kreatywności i zastanowienia 
się nad wszelkimi sposobami, jakimi 
można zrealizować brief.

To etap uruchomienia grupowej 
wyobraźni w ramach zespołu, 
aby spróbować odpowiedzieć 
na potrzeby zdefiniowanej 
persony, udzielając głosu osobom 
z różnych części organizacji. Nowe 
doświadczenia mogą otworzyć 
drzwi do trwałych relacji, może to 
być również moment, w którym 
rozwinie się zupełnie nowy nurt, 
program lub sposób pracy.

Działania
Pracując razem, starajcie się 
wygenerować jak najwięcej 
pomysłów, z których do 
realizacji możecie wybrać 
najlepsze. Im więcej osób jest 
zaangażowanych, tym więcej 
pomysłów wygenerujecie – 
a to jest klucz do sukcesu. To 
dobry etap, aby włączyć nowe 
publiczności/ społeczności oraz 
waszą kreatywność i życzliwość. 
To etap kreacji i zabawy, w którym 
zespół pracuje razem, aby wymyślić 
sposoby, jakie mogą zaspokoić 
potrzeby persony/ grupy docelowej.
• Zaplanujcie i zorganizujcie 

sesje generowania pomysłów. 
Możecie zdecydować się 
na przeprowadzenie jednej 
z kilku „sesji generowania 
pomysłów”, być może 
z różnymi interesariuszami 
i interesariuszkami lub na temat 
różnych aspektów „podróży 
użytkownika lub użytkowniczki”.

•  Istnieje wiele narzędzi i technik 
do wyboru. Praca w zespole 
naprawdę pomaga otworzyć 
się na kreatywność. Warto 
poświęcić czas i podjąć 
wysiłek, aby stworzyć 
odpowiednie środowisko – 
wygodne, niehierarchiczne, 
wesołe. Szukajcie ciekawych 

i autentycznie nowych 
podejść, z którymi możecie 
eksperymentować. Pamiętajcie, 
aby uchwycić pełną gamę 
pojawiających się pomysłów.

•  Wracając do briefu, wybierzcie 
najlepsze pomysły, z którymi 
można poeksperymentować. 
Ważne, aby wybrać pomysły, 
które docierają do sedna 
problemów waszej grupy 
docelowej, są możliwe do 
zrealizowania oraz są to takie 
pomysły, dzięki którym możecie 
się uczyć.

BRAINSTORMING GOLDEN RULES
Użyjcie tego narzędzia, aby… uzyskać 
przydatne wskazówki na warsztatach 
z generowania pomysłów.

SCAMPER
Użyjcie tego narzędzia, aby… stworzyć więcej 
różnych pomysłów, zarówno na etapie Ideate 
(Generujcie pomysły), jak i dostosowania 
prototypu.

BRAIN WRITING EXERCISE
Użyjcie tego narzędzia do… rozwijania 
pomysłów wraz ze swoim zespołem.

SELECTING SOLUTION (PUGH MATRIX)
Użyjcie tego narzędzia, aby... wybrać dobrych 
kandydatów i kandydatki do projektowania 
następnego kroku. To sprawdzi się we 
wszystkich etapach związanych z „myśleniem 
konwergencyjnym”.
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Uczenie się organizacji
Dowiecie się:
• O tym, że każda osoba 

w organizacji może wnieść 
wartość dodaną do procesu 
twórczego.

• Jak generować nowe pomysły 
na nowe doświadczenia 
z udziałem szerokiego grona 
interesariuszy i interesariuszek.

• O podstawach wspólnej 
praktyki twórczej.

• Jak w równościowy sposób 
zainspirować zespół do 
kreatywnego myślenia.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
Wygenerujecie „długą listę” 
potencjalnych pomysłów, które 
mogą zostać wdrożone lub 
przetestowane przez zespół 
zadaniowy w przyszłości.

Pod koniec tego etapu...
Będziecie mieć za sobą:
• Wybranie „krótkiej listy” 

pomysłów, możliwych 
do przekształcnia 
w „prototyp”, z którym można 
eksperymentować, a następnie 
skalować, aby uzyskać 
zrównoważone i trwałe 
rozwiązania.

• Dalsze rozwijanie relacji 
z waszą grupą docelową/ 
personą.SCAMPER

Usuńcie lub 
odwróćcie

Zastąpcie

Wykorzy-
stajcie do 

innych celów

Powiększcie 
lub 

„zmniejszcie”

Dostosujcie

Połączcie

Wyeliminujcie

/ ACED krok po kroku

Krok 5 
Ideate 
(Generujcie pomysły)
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Krok 6 
Prototype
(Prototypujcie)

Cel
Prototypowanie to silny 
i praktyczny sposób przełożenia 
pomysłów na działanie. Chodzi 
o stworzenie doświadczenia 
„minimum viable experience”, 
aby praktycznie zweryfikować 
istotę najlepszego pomysłu 
lub pomysłów, ocenić, czy 
dobrze działają, a następnie 
dostosować je tak, aby można je 
było wypróbować ponownie lub 
przekształcić do pełnej wersji. 
Umożliwia to wypróbowanie 
czegoś przy zmniejszonym ryzyku, 
a jednocześnie przetestowanie 
kluczowych komponentów.

Ten etap prawdopodobnie 
będzie się pokrywał 
z następnym, ponieważ chodzi 
o wyprodukowanie prototypu, 
który można przetestować, ocenić 
i dopracować. W zależności od 
jego rodzaju najlepiej, żeby to był 
jednorazowy test lub seria testów, 
pozwalająca na wygenerowanie 
prototypu, który postanowicie 
zastosować.

Działania
Główną ideą jest nauczenie się 
jak najwięcej z wstępnej wersji 
– „minimum viable experience” 
– o której będziecie zbierać 
informacje zwrotne od zespołu 
i grupy docelowej. Możecie w ten 
sposób (nadal) eksperymentować, 

uczyć się i dostosowywać ją, 
prowadząc realne działania, 
które nie muszą być „wyłącznie 
testowe”. W ten sposób 
będziecie nieustannie ulepszać 
projektowanie.
• Rozwijajcie prototyp. To 

pierwsza próbka, model 
czy próba doświadczenia. 
Może to być cokolwiek, od 
makiety po pełne wydarzenie 
zaprojektowane „od podstaw” – 
możecie też zechcieć budować 
proste prototypy, a następnie 
rozwijać je do bardziej 
skomplikowanych.

• Stwórzcie PROTOTYPE 
STATEMENT (zob. Narzędzia 
i zasoby), który pomoże 
wyjaśnić wam, co próbujecie 
zrobić.

• Zaplanujcie, w jaki sposób 
będziecie zbierać dane 
w celu uzyskania informacji 
zwrotnych (takich jak ankieta, 
analizy), upewniając się, że 
rozmawiacie bezpośrednio 
z wybraną grupa docelową. 
Jeśli praca w waszej organizacji 
ma charakter partycypacyjny 
i współtwórczy, upewnijcie się, 
że uczestnicy i uczestniczki są 
zaangażowani w opracowanie 
prototypu i jego wspólne 
przetestowanie.

• Opracujcie plan testów lub 
prezetacji, które określą 
prototyp (prototypy) oraz to, 

w jaki sposób będziecie go 
(je) testować, a także zbierać 
i przeglądać informacje 
zwrotne. Dołączcie USER 
NEEDS STATEMENT 
i wyjaśnijcie, czego próbujecie 
się nauczyć, kto będzie 
zaangażowany, jakich zasobów 
potrzebujecie i jaki jest 
horyzont czasowy.

• Przedstawcie swój plan 
odpowiednio kadrze 
kierowniczej i/ lub 
współpracownikom 
i współpracowniczkom, 
aby uzyskać ich wsparcie, 
zaangażowanie oraz wszelkie 
niezbędne zezwolenia i środki. 
Zadbajcie o wymianę wiedzy 
i informacji.

• Zacznijcie sesję 
prototypowania – i pamiętajcie, 
że liczy się przede wszystkim 
otrzymanie informacji zwrotnej.

• Pracując w zespole 
zadaniowym i z uczestnikami 
oraz uczestniczkami, 
przyjrzyjcie się prototypowi 
za pomocą narzędzia LOVE IT 
LEAVE IT.

• Zapytajcie: czy wasz projekt 
jest gotowy do wdrożenia, 
a może trzeba dostosować 
i przetestować jego inną 
wersję?

SCAMPER
Użyjcie tego narzędzia, aby… stworzyć więcej 
różnych pomysłów, zarówno na etapie Ideate 
(Generujcie pomysły), jak i dostosowywania 
prototypu.

DECISION MATRIX
Użyjcie tego narzędzia, aby… eksplorować 
alternatywny sposób decydowania 
o najlepszych pomysłach.

PROTOTYPE STATEMENT
Użyjcie tego narzędzia, aby… zdefiniować, co 
chcecie przetestować i czego chcecie się 
nauczyć oraz co może być przydatne podczas 
prezentacji kolegom, koleżankom lub kadrze 
kierowniczej.

LOVE IT LEAVE IT
Użyjcie tego narzędzia, aby... zdecydować, co 
należy zachować, zmienić lub odrzucić.
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Uczenie się organizacji
Nauczycie się:
• Prototypowania: zwinnego 

procesu rozwijania 
doświadczenia, który można 
wykorzystać, kiedy organizacja 
będzie chciała wypróbować 
coś nowego, minimalizując 
jednocześnie podejmowane 
ryzyko.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
Otrzymacie informacje zwrotne 
z pierwszej ręki na temat nowych 
pomysłów i kierunków oraz 
tego, jak dalece wasz proces 
zidentyfikował właściwe problemy 
i potencjalne scenariusze.
Ewaluacja oparta na badaniach da 
wam prawdziwy wgląd w to, jak 
ludzie naprawdę, a nie teoretycznie, 
angażują się w działania 
organizacji.

Pod koniec tego etapu…
Będziecie mieć za sobą:
• Osiągnięcie trzeciego kamienia 

milowego w procesie.
• Rozwinięty prototyp lub 

„minimum viable experience”, 
które można przetestować 
i ocenić.

• Nowe doświadczenie do 
wdrożenia albo do dalszego 
lub bieżącego rozwoju 
iteracyjnego.

Oprowadzanie z przewodnikiem 
podczas ceremonii otwarcia galerii 
teatralnej „Zajc”, Chorwacki Teatr 
Narodowy w Rijece, listopad 2021. 
Fot. Drazen Skcevic

/ ACED krok po kroku

Krok 6 
Prototype
(Prototypujcie)
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ACED krok po kroku
Faza 3 
Keep going
(Kontynuujcie)
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Krok 7
Commit
(Angażujcie się) Cel

Ten etap polega na 
podjęciu decyzji, co zrobić 
z prototypowaniem, które 
wykonaliście i wykonałyście. 
Co zdecydujecie się zachować 
i „dostosować”, co wymaga 
dopracowania? Czego się 
nauczyliście i nauczyłyście oraz jak 
zamierzacie kontynuować pracę?

Po zaprojektowaniu doświadczenia, 
które sprawdziło się dla grupy 
docelowej, nadchodzi czas, aby 
zastanowić się, w jaki sposób 
będziecie rozwijać relacje 
z tą grupą i jakie będą tego 
konsekwencje dla waszych 
strategii.

W jaki sposób możecie na bieżąco 
korzystać z procesu ACED?

Działania
Po etapie prototypowania 
będziecie w stanie zdecydować, co 
należy przyjąć i jakie zobowiązania 
podjąć wobec waszej grupy 
docelowej. Korzystając z informacji 
zwrotnej zebranej od grupy 
docelowej oraz z procesu uczenia 

się zespołu, możecie powtórzyć 
lub dostosować prototyp albo 
też udoskonalić go lub nawet 
spróbować czegoś innego, jeśli nie 
spełnia waszych oczekiwań.
Potem możecie skupić się na 
planach na przyszłość.
• W zespole zadaniowym 

dokonajcie przeglądu 
tego, co się sprawdziło: 
proces projektowania, 
prototyp lub prototypy, 
czego dowiedzieliście 
i dowiedziałyście się o grupie 
docelowej, jak pracował zespół 
zadaniowy.

• Zastanówcie się, jakie 
pomysły i sposoby pracy 
powinna realizować 
organizacja. Pomocne może 
być opracowanie planu 
publiczności i rekomendacji 
obejmujących następujące 
obszary:

• W jaki sposób organizacja 
może wykorzystać 
zdobyte przez was nowe 
doświadczenia: kto musi zostać 
zaangażowany, jakie zasoby 
są potrzebne, jak będziecie je 
ewaluować i dostosowywać?

• Rozwijajcie opracowaną przez 

siebie personę (persony) 
– czego dowiedzieliście 
i dowiedziałyście się o jej (ich) 
zainteresowaniach i obawach?

• Jaki powinien być związek 
z waszę grupą docelową za rok 
lub pięć lat? Opiszcie krótko- 
i długoterminowe cele.

• Wyznaczcie przedstawiciela 
lub przedstwicielkę dla grupy 
docelowej, który lub która 
mógłby lub mogłaby kierować 
procesem dostarczenia 
planu publiczności. To może 
być jedna osoba albo też 
nowy lub dotychczasowy 
zespół zadaniowy. Oni będą 
reprezentować interesy 
waszej grupy, budować 
relacje, prowadzić badania, 
wspólnie projektować nowe 
doświadczenia.

• Jakie działania zostaną 
uwzględnione w planie i jakie 
zasoby będą potrzebne?

• Po opracowaniu projektu planu 
można go udostępnić reszcie 
organizacji i odpowiednio 
podpisać.

LOVE IT LEAVE IT
Użyjcie tego narzędzia, aby... zdecydować, co 
należy zachować, zmienić lub odrzucić.

AUDIENCE JOURNEY MAPPING CANVAS 
Użyjcie tego narzędzia, aby... narysować 
„mapę” doświadczeń, które chcecie 
zaproponować i/ lub rozwinąć.

AUDIENCE DEVELOPMENT CYCLE
Użyjcie tego narzędzia, aby... osadzić 
eksperymenty w planowaniu strategicznym.

AUDIENCE DEVELOPMENT MATRIX (ANSOFF 
ADAPTED)
Użyjcie tego narzędzia, aby... uzyskać pomoc 
w tworzeniu planu rozwoju publiczności – 
i otrzymać wsparcie w podjęciu decyzji, gdzie 
i kiedy używać ACED w przyszłości.

KANBAN BOARD
Użyjcie tego narzędzia, aby... śledzić swoje 
zadania i postępy.
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Uczenie się organizacji
Na tym etapie uczenie się 
organizacji skoncentrowane 
jest na tym, czego organizacja 
nauczyła się w tym procesie i co 
musi zrobić w przyszłości, aby 
dotrzeć do grupy docelowej. To 
również okazja, aby podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami i wynikami 
z kolegami i koleżankami oraz 
zaangażować ich w dalsze etapy 
myślenia o efektach, nowych 
pomysłach i kierunkach, które 
wynikają z tego procesu.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
Poznawszy swoją pierwotną 
grupę docelową, zyskacie również 
wgląd w tę część publiczności 
i zrozumiecie, kim są i co o was 
myślą, dzięki czemu możliwe 
będzie wygenerowanie pomysłów 
na dalsze możliwe zmiany.

Pod koniec tego etapu...
Będziecie mieć za sobą:
• Opracowanie prototypu 

w pełniejszą wersję tego, 
co chcecie zrobić, być może 
włączając go do bieżącego 
programu.

• Uzgodnienie długoterminowej 
strategii dla waszej grupy 
docelowej.

Zdjęcia do filmu „Black jacket”, krótkometrażowego thrillera napisanego 
i wyreżyserowanego przez pięciu piętnastolatków.
Fot. dzięki uprzejmości Harinera ZGZ

„Cocktail Cabaret”, podczas którego odbyło się spotkanie drag queens 
z publicznością. 
Fot. dzięki uprzejmości Mercury Theatre

/ ACED krok po kroku

Krok 7
Commit
(Angażujcie się)
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Krok 8
Embed 
(Osadźcie się) Cel

Ten ostatni krok polega na refleksji 
nad doświadczeniem ACED 
z perspektywy organizacyjnej. 
Czego się dowiedzieliście 
i dowiedziałyście? Co należy 
zmienić? Jakie aspekty podejścia 
sprawdziły się i co powinno stać się 
częścią codziennej praktyki?

Aby odczuć pełne korzyści płynące 
z procesu ACED, organizacja 
musi koniecznie rozważyć jego 
konsekwencje dla przyszłych 
działań. Powinna także zastanowić 
się nad powtórzeniem procesu 
z uwzględnieniem jeszcze innych 
celów organizacyjnych dotyczących 
publiczności.

Działania
Podobnie jak w poprzednim 
etapie, warto zorganizować 
warsztaty ewaluacyjne z zespołem 
zadaniowym i innymi członkami 
i członkiniami zespołu. Na tym 
etapie ważne jest, aby uchwycić 
pomysły i rozwinąć je w plan, 
zestaw intencji lub manifest do 
bieżącej pracy. Kadra kierownicza 

powinna również w tym momencie 
zapytać: jak można zrealizować 
te pomysły? Pomocne może być 
opracowanie planu publiczności 
i zaleceń obejmujących następujące 
obszary:
•  Poproście zespół zadaniowy 

o ewaluację swoich 
doświadczeń.

•  Jakim procesem uczenia 
się chcieliby i chciałyby się 
podzielić? W jaki sposób?

•  Jakie rekomendacje daliby 
i dałyby pozostałej części 
organizacji – zarówno jeśli 
chodzi o publiczność, jak 
i o model ACED?

•  Czy możecie zaangażować 
w ten proces publiczność lub 
interesariuszy i interesariuszki?

•  Poproście zespół kierowniczy 
o ocenę doświadczenia z ich 
punktu widzenia, o dodanie 
własnych rekomendacji, 
a następnie uzgodnijcie:

• Jakie praktyki i podejścia może 
zastosować organizacja?

• Co chcielibyście i chciałybyście 
zyskać i skąd będziecie 
wiedzieć, że to działa? Co 
ulegnie zmianie?

•  Kto będzie musiał lub musiała 
zostać zaangażowany lub 
zaangażowana? Kto będzie 
przewodził lub przewodziła/ 
facylitował lub facylitowała/ 
wspierał lub wspierała 
wszystkie zmiany lub nowe 
praktyki?

• Jakie (jeśli w ogóle) zasoby 
będą potrzebne?

• Pomysły te można następnie 
wykorzystać jako test – lub 
jako prototyp – oraz oceniać 
i dostosowywać je na bieżąco.

•  Korzystając z narzędzi takich jak 
AUDIENCE CANVAS czy WHEEL 
OF CONSIDERATION, możecie 
zastosować ACED do nowych 
strategii lub programowania.

• Przegląd bieżących sukcesów 
w korzystaniu z ACED – lub 
niektórych jego elementów – 
w ramach regularnych cykli 
ewaluacji.

WHEEL OF CONSIDERATION
Użyjcie tego narzędzia, aby… wykorzystać 
zdobytą wiedzę.

LOVE IT LEAVE IT
Użyjcie tego narzędzia, aby... zdecydować, co 
należy zachować, zmienić lub odrzucić.

AUDIENCE DEVELOPMENT CYCLE
Użyjcie tego narzędzia, aby... osadzić swoje 
eksperymenty w planowaniu strategicznym.

AUDIENCE CANVAS
Użyjcie tego narzędzia, aby… zapewnić, że 
rozwój organizacji zostanie skoncentrowany 
na publiczności.

DOUBLE LOOP LEARNING
Użyjcie tego narzędzia, aby… przyjrzeć się 
temu, co proces przyniósł pod względem 
oryginalnych pomysłów i celów – oraz w jaki 
sposób należy je dostosowywać.

1

2

3

4

5

NARZĘDZIA I ZASOBY ACED
Kluczowe narzędzia i zasoby znajdują się na stronie: 
→ aced.adesteplus.eu
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Uczenie się organizacji
Jeśli proces zadziałał prawidłowo, 
wiedza o organizacji będzie bardzo 
obszerna. Dowiecie się wiele 
o organizacji oraz możliwościach 
i zdolnościach zespołu. Poza 
zdecydowaniem się na nowe 
sposoby działania w ramach 
„codziennej” praktyki, będziecie 
mieć również (nową) strategię 
rozwoju publiczności.

Wgląd w publiczność 
i społeczność
Dzięki nowej wiedzy o obecnych 
i potencjalnych publicznościach 
będziecie w stanie pracować 
i rozwijać podejścia odpowiednie 
do ich potrzeb oraz decydować 
o tym, jak rozwijać strategie 
publiczności w kolejnych etapach.

Dotarliście i dotarłyście 
do końca! A teraz…
Macie za sobą:
Zdobycie kluczowej wiedzy dzięki 
ACED, zidentyfikowane sposoby, 
które mogą wesprzeć waszą 
organizację w codziennej pracy 
oraz uzgodnione pomysły do 
wypróbowania. Proces uczenia się 
zostanie włączony do codziennej 
praktyki, wszystkie osoby będą 
z niego korzystać.

Cele,
wartości, 
działania

JAK

Pojedyncza 
pętla uczenia 

się

Podwójna pętla 
uczenia się

Podkreślanie 
założeń

DLACZEGO

Rezultaty, 
konsekwencje

CO

/ ACED krok po kroku

Krok 8
Embed 
(Osadźcie się)
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Wnioski
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Podsumowanie 
ACED –
konsekwencje?
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Audience Centred 
Experience Design 

Blueprint ACED jest podejściem, 
które może zostać przyjęte 
przez każdą organizację 
z jakiegokolwiek obszaru sektora 
kultury. Został on opracowany 
z myślą o umożliwieniu szerszego 
i głębszego uczestnictwa oraz 
zaangażowania społeczeństwa 
w działalność instytucji kultury.
Szczególnie ważny jest sposób, 
w jaki model ACED działa 
w ramach całej organizacji, 
wykraczając poza ideę rozwoju 
publiczności, wykorzystującą 
bardzo konkretne narzędzia 
i elementy.

ACED został także zaprojektowany 
do pracy z różnymi rodzajami 
„misji”, realizowanych w ramach 
odmiennych strategii, niezależnie 
od tego, czy są to strategie 
biznesowe, artystyczne czy 
społeczne. Jest dla każdego, dla 
kogo w tym co robi, istotna jest 
publiczność.

Zmiana, rozwój, 
adaptacja 
ACED został opracowany 
w ramach projektu ADESTE+, 
ale opiera się na doświadczeniu 
kilkunastu lat rozwijania 
i testowania modelu przez 
partnerów ADESTE+ oraz szerszej 
sieci organizacji, naukowców 
i naukowczyń, praktyków 
i praktyczek, badaczy i badaczek 
oraz trenerów i trenerek z całego 
świata. To nie jest magiczne 
rozwiązanie. Jego siła tkwi 
w uznaniu, że aby odnieść 
sukces, potrzebne jest podejście 
holistyczne – takie, które uznaje, że 
pełne zaangażowanie publiczności 
ma miejsce, gdy wszyscy 
i wszystkie bierzemy za nie 
odpowiedzialność, niezależnie od 
roli jaką pełnimy w organizacji

Metodologia ACED stanowi 
najnowszą iterację i podsumowanie 
wielu prac i badań, które zostały 
wcześniej wykonane. Opiera się na 
badaniach, testowaniu i ewaluacji 

działań oraz będzie w dalszym 
ciągu ulepszana w miarę jej 
szerokiego stosowania. Z tego 
powodu zachęcamy, abyście 
opowiedzieli nam o swoich 
doświadczeniach związanych 
z korzystaniem z ACED/

Opowiedzcie nam 
o swoim doświadczeniu! 
(→ aced.adesteplus.eu)
Na stronie ACED możecie podzielić 
się swoją opinią na temat użycia 
modelu ACED. Co się udało? Co 
można wdrożyć? A co dodać? 
Z waszą pomocą ACED może stać 
się nieustannie rozwijającą się 
i ulepszaną metodologią dostępną 
dla wszystkich.
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