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Wstęp
Wartości i misja Strategii Profilaktyki Zdrowotnej przez Sport
Rewolucja technologiczna XX i XXI wieku przyniosła w konsekwencji zmianę stylu życia, z
codziennej aktywności wymagającej ruchu na bierną i stacjonarną. Jak podają badania
na przykładzie Niemiec, dorosły człowiek spędza w pozycji siedzącej w ciągu dnia przeciętnie
7 godzin, a 25% dorosłych osób siedzi w ciągu dnia 9 godzin1. Według badań prowadzonych
przez Światową Organizację Zdrowia, ponad 40% populacji świata jest niewystarczająco
aktywna fizycznie. W konsekwencji, czwartą przyczyną zgonów na świecie jest właśnie
niewystarczająca aktywność (za 1.nadciśnienie tętnicze, 2. palenie tytoniu, 3. Wysoki poziom
cukru we krwi). Zwiększenie aktywności fizycznej pomogłoby uniknąć około 2 mln. zgonów
rocznie2.

Rysunek 1 Spadek aktywności fizycznej w Wielkiej
Brytanii, prognoza do 2030 roku, Raport NIKE Designed to
move, 2013

Rysunek 2 Roczny koszt bezpośredni i pośredni braku
aktywności fizycznej społeczeństwa Wielkiej Brytanii,
Raport NIKE Designed to move, 2013

Problemy polityki zdrowotnej i sportowej choć rozdzielane, mają te same źródła i dotykają
podobnych grup społecznych. Zdrowie jednostek i całych populacji jest w znacznym stopniu
determinowane przez czynniki społeczne, takie jak bieda, nierówność dochodów, edukacja,
aktywność zawodowa, warunki mieszkaniowe, płeć3. Nowe rodzaje uzależnień
behawioralnych, niska jakość żywienia i wadliwe nawyki żywieniowe, schorzenia narządu
ruchu, wykluczenie z coraz bardziej skomercjalizowanej oferty sportowej oraz rażąco
nierówny udział kobiet i dziewcząt w aktywności fizycznej, deficyt kompleksowych rozwiązań
zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych to powiązane ze sobą zagadnienia4.
Jednocześnie, aktywność fizyczna jest najważniejszym elementem skutecznej prewencji
problemów zdrowotnych5.
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Efektywne rozwiązania wymagają skoordynowanych programów i zaangażowania aktorów
z obszaru infrastruktury, sportu, edukacji, pomocy społecznej, zdrowia publicznego. Potrzeba
jest rozwiązań opartych na działaniach partnerskich, w których sektory prywatny, publiczny
i społeczny współdziałają ze sobą, dzielą się doświadczeniem, wiedzą, skutecznie
komunikują, wspólnie opracowują diagnozę danego problemu, plan działania, sposób
mierzenia efektów i długofalowego wpływu6. Przygotowane rozwiązania powinny być
kierowane do wszystkich grup mieszkańców, tworząc jednocześnie płaszczyznę komunikacji,
tworzenia więzi i współpracy sąsiedzkiej. W perspektywie dynamicznego rozwoju i znaczącej
zmiany społecznej, jaka planowana jest w dzielnicy Wola w najbliższych latach w związku
z budową nowej infrastruktury mieszkaniowej i biurowej, działania integrujące i angażujące
mieszkańców nabierają dodatkowego znaczenia.
Niniejszy dokument strategiczny jest podsumowaniem projektu „Od diagnozy do strategii –
model planowania rozwoju usług publicznych”, realizowanego przez Centrum Komunikacji
Społecznej w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy. Diagnoza sytuacji
obszaru sportu i zdrowia, potrzeb mieszkańców oraz istniejących zasobów, została zebrana
w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego w okresie październik-grudzień 2013 roku
na reprezentatywnej próbie 400 mieszkańców dzielnicy. Materiał uzupełniony został
o konsultacje z przedstawicielami dzielnicy. Zebrana wiedza była punktem wyjścia
do wypracowania w trakcie serii warsztatów z przedstawicielami samorządu oraz
mieszkańców dzielnicy, niniejszej strategii.
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Co wiemy o dzielnicy…?
(w kontekście profilaktyki zdrowotnej przez sport i rekreację)
Wola jest jedną z najliczniejszych dzielnic Warszawy, z ponad 137.000 mieszkańców.

Wolę charakteryzuje gęsta powojenna
powojenna zabudowa, historycznie była zamieszkiwana przez
pracowników przemysłowych fabryk zlokalizowanych na terenie dzielnicy. Obecnie Wola, z
racji lokalizacji i sukcesywnie poprawiającej się komunikacji z centrum miasta, staje się
centrum biznesowym, powstają
powstają kolejne osiedla mieszkaniowe. Jednocześnie, znaczącym
obciążeniem finansowym dzielnicy jest duża liczba lokali socjalnych i komunalnych. Jest to
również odzwierciedleniem silnych kontrastów społecznych – obok zamożnych mieszkańców
nowych osiedli i przestrzeni
strzeni biznesowych, znajdują się obszary z wysokim poziomem
trwałego bezrobocia, wykluczenia edukacyjnego, a w konsekwencji niskiej świadomości
zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej. Dzielnica odczuwa również problem z polityką
gruntową w mieście i roszczeniami względem nieruchomości. Problem w rozbudowie i
zarządzaniu infrastrukturą sportową stwarza wandalizm.

Zdrowie
Na terenie Woli na jednego mieszkańca przypada znacznie więcej placówek publicznej służby
zdrowia niż w całym mieście.

Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, że mieszkańcy dzielnicy mają jedne z
niższych w Warszawie wyniki zdrowia w zakresie występowania chorób nowotworowych i
chorób krążenia” oraz jak wynika z aktualnej diagnozy pt. "Stan zdrowia mieszkańców
Warszawy w latach 2009 - 2011" (Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,
grudzień 2013 r.) mieszkańcy dzielnicy Wola mają jedne z najniższych w Warszawie wyniki
stanu zdrowia w zakresie umieralności na choroby nowotworowe i choroby krążenia.
Zauważalne jest pokoleniowe wykluczenie i brak kształtowania postaw pro-zdrowotnych u
dzieci przez opiekunów.

Badania profilaktyczne
Czy w ostatnich 12 miesiącach kontrolował(a) Pan(i) swój stan zdrowia i badał(a) …?
poziom ciśnienia

50%

morfologię

51%

wzrok

N=400

43%

poziom cholesterolu we
krwi

45%

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy był(a) Pan(i)
na wizycie kontrolnej …?

Proszę powiedzieć, czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy
wykonywała Pani …?

mammografię lub usg piersi
w gabinecie
stomatologicznym

N=400

Na wykresach
przedstawiono wyłącznie
odpowiedzi twierdzące.

33%

37%
cytologię szyjki macicy

34%

n=223 (kobiety)

Aktualne działania dzielnicy w tym obszarze opierają się na strategii Miasta Stołecznego, czyli
na programie: Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 – 2016.
Realizacja strategii zajmuje się Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, zaś dzielnica współpracuje w ograniczonym zakresie określonym przez to Biuro
(wskazanym jako promocja aktywnego stylu życia). W związku z powyższym w dzielnicy
potrzebna jest kompleksowa strategia promocji działań prozdrowotnych, dzięki której
możliwe byłoby dotarcie z ofertą do większej liczby mieszkańców.

Skuteczność kampanii profilaktycznych
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zetknął/ zetknęła się
Pan(i) z kampanią lub kampaniami
e profilaktycznymi?

43%
56%

tak

N=400
Wola

nie

Wśród mieszkańców Woli, którzy
zetknęlii s ę z kampanią
profilaktyczną 25% zdecydowało się
- pod jj wpływem - na wykonanie
badań (w Warszawie 34% ).

nie wiem/ trudno powiedzieć
© photoCD
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Władze dzielnicy podejmują starania o zwiększenie świadomości mieszkańców w
kierunku badań profilaktycznych i aktywności poprzez cykliczne działania we współpracy
z partnerami:
• „Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych” – w
ofercie pikniku m.in. nieodpłatne badania i konsultacje
• „Zdrowa Wola – profilaktyka chorób nowotworowych” – m.in. szkolenie kadr szkół i
pielęgniarek, spotkania edukacyjne dla uczniów wolskich szkół oraz dla dorosłych
mieszkańców
• „Wola na zdrowie – profilaktyka chorób cywilizacyjnych” – spotkania edukacyjne dla
mieszkańców oraz nieodpłatne badania i konsultacje
• Polski Dzień Spirometrii – nieodpłatne badania w ramach Polskiego Dnia Spirometrii
• Wolskie Zbiórki Krwi – 10 akcji rocznie na rzecz chorych dzieci
• Miasteczko Pomocowo – Zdrowotne – nieodpłatne badania i konsultacje
• Warszawski Korowód Integracyjny (piknik z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie)
– konsultacje i badania
• Letni turnus dla Seniorów Woli – edukacja zdrowotna w ramach zajęć na działkach
• Warszawskie Dni Zdrowia – spotkania edukacyjne organizowane z Biurem Polityki
Zdrowotnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
• Publikacja „Wolski Ambasador Zdrowia. Zdrowy i aktywny styl życia. Poradnik dla
mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy”
• Dzielnica Wola stale współpracuje z Centrum Onkologii w Warszawie, lokalnymi
placówkami ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w
zakresie edukacji zdrowotnej. W ciągu całego roku przy okazji wydarzeń dla
mieszkańców, na stronie www oraz w gablotach – dystrybuowane są materiały
edukacyjne dot. profilaktyki i promocji zdrowia.

Sport
Na terenie dzielnicy znajduje się duża liczba obiektów sportowych. Często obiekty
te zlokalizowane są na terenach szkół, przez co pozostają zamknięte po zakończeniu
działania placówki i nie są dostępne dla mieszkańców. W zasobach dzielnicy znajdują się też
obiekty, które wymagają nakładów finansowych na renowację.

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej
Jak ocenia Pan(i) ofertę sportowo-rekreacyjną w Pana(i)
dzielnicy?
Wola - korzystający z oferty (n=67)
-

3,78

Wola - korzystający z oferty (n=247)
i-

3,45

Wola - wszyscy m eszkańcy (n=319)

Osoby, które korzystały z oferty sportowo-rekreacyjnej
na terenie dzielnicy (średnia 3,78) lepiej oceniają ją od
mieszkańców, którzy z niej nie korzystali (średnia 3,45).
M ieszkańcy Mirowa lepiej oceniają dzielnicową ofertę
sportowo-rekreacyjną od respondentów z Koła, Młynowa
oraz Ulrychowa.

3,53

Średnie
(przyjmują
wartości od 1 do 5)

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej w podziale na obszary MSI (wybrane)**

Koło (n=53)*

3,30

Mirów (n=69)

3,73

Młynów (n=72)

3,50

Ulrychów (n=52)*

3,18

**ze względu
a
na m łe liczebności w próbie nie przedstawiono średniej
i
oceny m eszkańców
z obszaru Czyste, Nowolipki, Odolany oraz Powązki.

© Andrey Kuzmin

Nieco ponad ¼ mieszkańców Woli biorących udział w badaniu (27%) deklaruje, że uprawia
sport, ćwiczenia ﬁzyczne lub gimnastykę, 18% respondentów korzystało z oferty sportoworekreacyjnej w dzielnicy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Aktywność sor tow a
Czy ur awia Pan(i) jki ś sport lub ćwiczenia
fizyczne, gimnastykę?

Proszę powiedzieć jak często uprawia Pan(i)
jakiś sport lub ćwiczenia fizyczne, gimnastykę?

codziennie

27%

9%

kilka razy w tygodniu

raz w tygodniu

79%

10%

73%

p

tak

N=400

nie

1---a3 rz y wa
pmiesiącu

1%

rzadziej

1%

nie wiem/ trudno powiedzieć

n=106 (osoby uprawiające sport,
ćwiczenia fizyczne czy gimnastykę)

Władze dzielnicy podejmują starania o zwiększenie atrakcyjności oferty sportowej, m.in.
przez organizację imprezy biegowej „biegaj poWoli”, czy rozwój sieci ścieżek rowerowych.

Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej
Jak ocenia Pan(i) ofertę sportowo–rekreacyjną w dzielnicy?

2

Dane w %
N=400

42

30

5

20

zdecydowanie dobrze

raczej dobrze
o

ani dnbrze, lai ź e

raczej
l źe

zdecydowanie ź e

nie wiem/ trudno powiedzieć

1%

18%

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
korzystał(a) Pan(i) z oferty
sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy?

81%

tak
Wola

nie

nie wiem/ trudno powiedzieć

N=400
30

Na terenie dzielnicy znajduje się stosunkowo dużo obszarów zieleni i parków. Infrastruktura
sportowa jest rozłożona równomiernie na terenie dzielnicy, która jest dobrze
skomunikowana wewnętrznie co umożliwia korzystanie z oferty mieszkańcom różnych
rejonów.
Perspektywą zmiany w obszarze oferty sportowej jest rozwój społeczny dzielnicy. Nowi
mieszkańcy o odmiennych potrzebach i stylu życia oczekują dostosowanej oferty.
Organizacje społeczne
Na terenie dzielnicy Wola działa Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, którą tworzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowani lokalną współpracą ze
stołecznym samorządem. Członkinie i członkowie DKDS proponują i konsultują dokumenty
oraz projekty dotyczące oświaty, życia kulturalnego, oferty prozdrowotnej dzielnicy.
Współpraca środowiska pozarządowego i urzedniczego powoduje, że są one ważnym
partnerem w dialogu obywatelskim. Zadania i sposób działalności DKDS-ów określa Program
współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.
Poniżej alfabetyczny spis organizacji z zakresu zdrowia i spraw społecznych zgłoszonych do
bazy – stan aktualizacji na styczeń 2014. (Aktualizacja odbywa się raz w roku poprzez
wypełnienie przez każdy chętny podmiot specjalnego formularza)
W spisie oznaczono:
a. organizacje działające w temacie promocji zdrowia lub na rzecz dzieci i młodzieży
(bezpośrednich odbiorców działań)

1. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
2. ETOH- Fundacja Rozwoju
Profilaktyki, Edukacji i Terapii
Problemów Alkoholowych
3. Fundacja Bank Żywności SOS
4. Fundacja na Rzecz Zapobiegania
Narkomanii i AIDS „Maraton”
5. Fundacja Pomocy Zdrowiu
6. Fundacja Pożywienie Darem Serca
7. Fundacja Rodzić po Ludzku
8. Hufiec ZHP Warszawa Wola
9. Klinika Powrotu do Zdrowia
10. Ogólnopolska Organizacja Na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki
Macicy „Kwiat Kobiecości”
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i
Zwierząt „Farma Jednorożec”
12. Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji
b.

13. Stowarzyszenie Amazonek
ŻONKIL
14. Stowarzyszenie Serduszko dla
Dzieci
15. Stowarzyszenie Taoistycznego
TAI CHI w Polsce
16. Stowarzyszenie Komitet
Upowszechniania Karmienia
Piersią
17. Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom GNIAZDO
18. Stowarzyszenie „Smok”
19. Towarzystwo Pomocy Młodzieży
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Warszawa
Wola
21. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego

organizacje, które mogłyby wesprzeć działania informacyjne dot. realizacji
strategii zachęcając do aktywności i profilaktyki swoich podopiecznych lub
wesprzeć promocję przy okazji swoich działań.

1. Diakonia Kościoła Ewangelicko Augsburskiego
2. Federacja Organizacji
Pozarządowych CENTRUM
SZPITALNA
3. Fundacja Centrum Edukacji
Liderskiej C.E.L.
4. Fundacja dla Dobra Dziecka
5. Fundacja „Dr Clown”
6. Fundacja Dziecka Warszawy
7. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z
Pomocą" - Centrum
Charytatywne
8. Fundacja EMERYT
9. Fundacja Centrum Praw Kobiet
10. Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym
Ruchowo
11. Fundacja Vide Supra
12. Fundacja Polskich Kawalerów
Maltańskich w Warszawie

13. Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej KSN AW
14. Oratorium - Świetlica im.
Aniołów Stróżów przy Parafii Św.
Klemensa
15. Ośrodek Charytatywny TYLKO Z
DARÓW MIŁOSIERDZIA
16. Parafia Ewangelicko Reformowana
17. Polska Fundacja Pomocy
Dzieciom Niedosłyszącym ECHO
18. Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło Warszawa
Śródmieście
19. Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Dzielnicowy
Warszawa-Wola
20. Polskie Stowarzyszenie Osób z
Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej

21. Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego Oddział
Warszawski
22. Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - Zarząd
Rejonowy Warszawa – Wola
23. Stowarzyszenie Kampania
Przeciwko Homofobii
24. Stowarzyszenie „POMOC
SOCJALNA”
25. Stowarzyszenie mężczyzn z
chorobami prostaty
„GLADIATOR”
26. Stowarzyszenie Pomocy i
Interwencji Społecznej
27. Stowarzyszenie ASLAN
28. Stowarzyszenie Reumatyków i
ich Sympatyków – Koło
Warszawskie
29. Stowarzyszenie Zwierzęta
Ludziom
30. Stowarzyszenie Wolontariuszy
Wobec AIDS „Bądź z Nami"
31. Stowarzyszenie Rodziców i
Przyjaciół Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących TĘCZA
32. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych
Niepełnosprawnych
OŻAROWSKA
33. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych ISKRA

c.

34. Stowarzyszenie Rodziców oraz
Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych BLIŻEJ
DZIECKA
35. Stowarzyszenie mali bracia
Ubogich
36. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
37. Stowarzyszenie Centrum
Informacji Społecznej CIS
38. Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu
39. Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Problemami Emocjonalnymi
SPOZA
40. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych "Powrót z
U"
41. Towarzystwo Przyjaciół Chorych
na Astmę
42. Warszawskie Towarzystwo
Dobroczynności
43. Warszawskie Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
44. Wspólnota Chleb Życia
45. Zespół Regionalny Koalicji na
Rzecz Zdrowia Psychicznego
46. Związek Inwalidów Wojennych
RP - Oddział Wola
47. Związek Sybiraków Koło
Warszawa Wola - Bemowo
48. Zgromadzenie Księży
Rogacjanistów

Pozostałe organizacje:

1. Dom Okresowej Opieki nad Ludźmi
Starszymi - SS. Felicjanki
2. Federacja na rzecz Reintegracji
Społecznej
3. Federacja Organizacji Służebnych
MAZOWIA
4. Fundacja Academia IURIS
5. Fundacja „Allternet”
6. Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”

7. Fundacja „Festiwal Muzyki
Sakralnej”
8. Fundacja MEDERI – Pomóżmy
dzieciom
9. Fundacja "Naszym Dzieciom"
10. Fundacja na Rzecz Transportowych
Usług Specjalistycznych TUS
11. Fundacja Przeciwko Leukemii
12. Fundacja SOS Bokserom

13. Fundacja Psychoonkologii „Ogród
Nadziei”
14. ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi
Zaginionych
15. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA
LINIA
16. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
17. Polskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera
18. Schronisko dla bezdomnych –
Przystań prowadzone przez Caritas
Archidiecezji Warszawskiej
19. Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej

20. Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI
21. Stowarzyszenie Pomocy Świnkom
Morskim
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
23. Stowarzyszenie Od-Do
24. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta – Koło Warszawskie
25. Zakład Opiekuńczo- Leczniczy im.
Edmunda Bojanowskiego Sióstr
Służebniczek NMP
26. Zespół Caritas Parafii Narodzenia
N.M.P.

Infrastruktura sportowa

Zasoby dzielnicy w obszarze sportu, stan na grudzień 2014 roku:7
Obiekty sportowe
OSiR Wola w skład, którego wchodzą:
- Hala Sportowa Reduta
- Hala Sportowa Koło
- Pływalnia Delfin
- Pływalnia Foka
- Pływalnia Nowa Fala
Ośrodek Grzybowska (dawna pływalnia Orka)
Park Wodny Moczydło
Ośrodki rekreacyjno-sportowe
Fundacja Kultury Fizycznej i Turystyki "Wola"
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6
Oddział Wolski PTTK
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Koło"
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Młynów"
Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego
Kluby sportowe
Akademia Tradycyjnego Hung Gar Kung Fu
CWKS Legia
Ik Keu Division Fight Club
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego
7

Serwis internetowy Urzędu Dzielnicy Wola, http://www.wola.waw.pl/page/32,klubysportowe-.html, pobrano 10.12.2014r.

Robotniczy Klub Sportowy "Sarmata"
Uczniowski Klub Judo 225
Uczniowski Klub Sportowy "Forza"
Uczniowski Klub Sportowy "Umaks" SP-26
Uczniowski Klub Sportowy "Wawa Sport"
Uczniowski Klub Sportowy "Wola"
Uczniowski Klub Sportowy "Zagłoba"
Uczniowski Klub Sportowy „Magna Wola Warszawa”
Uczniowski Klub Sportowy Esperanto
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MOS "WOLA" Warszawa
UKS Warszawska Szkoła Wushu Sportowego
Warszawska Akademia Piłki Nożnej "Woronin"
Warszawski Klub Taekwon-Do
Wolski Robotniczy Klub Sportowy "Olimpia"
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych Warszawa - Wola
Związek Sportowy Viet Vo Dao
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Kierunki działań
W ramach projektu „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług
publicznych”
icznych” podjęte zostały działania mające na celu włączenie przedstawicieli samorządu,
mieszkańców i lokalnych organizacji do wypracowania wizji rozwoju i strategii profilaktyki
zdrowotnej przez sport na terenie dzielnicy Wola. W trakcie tego procesu zorganizowana
zorga
została seria warsztatów diagnostycznych dla mieszkańców i urzędników w okresie wrzesieńwrzesień
październik 2014 roku, którzy wspólnie zastanawiali się nad zasobami i potrzebami swojej
dzielnicy w obszarze sportu i zdrowia. Efekty pracy zostały zaprezentowane
zaprezent
w trakcie
spotkania dla przedstawicieli zdrowia i sportu z jednostek samorządu na poziomie miejskim
i dzielnicowym, oraz z ekspertami obszaru sportu i zdrowia. Wiedza mieszkańców i
ekspertów została finalnie „skonsumowana” w trakcie warsztatów partycypacyjnych
party
w
dzielnicy, otwartych dla przedstawicieli Urzędu Dzielnicy, organizacji obywatelskich oraz
mieszkańców. Zaproponowana metoda warsztatowa była próbą włączenia do wspólnej pracy
przedstawicieli różnych środowisk, perspektywy władz lokalnych, urzędników
urzędników-ekspertów w
zakresie zasobów, możliwości i ograniczeń dzielnicy, mieszkańców – ekspertów w obszarze
potrzeb, jakości życia i lokalnych zasobów, oraz przedstawicieli organizacji działających
w obszarze sportu i zdrowia – ekspertów od wykorzystywania lokalnych zasobów poprzez
aktywne działanie na rzecz społeczności.
Warsztaty służyły wypracowaniu wizji dzielnicy Wola w obszarze profilaktyki zdrowotnej
przez sport, obraniu celu ogólnego oraz celów szczegółowych w najbliższej perspektywie
czasowej, któree mają prowadzić do realizacji zdefiniowanej wizji.
W trakcie warsztatów zdefiniowana została następująca koncepcja:
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Plan działań
Program operacyjny i harmonogram realizacji
Wypracowana wizja „Wola zintegrowana na sportowo” będzie realizowana przez cel ogólny,
jakim jest „upowszechnienie aktywności ruchowej wśród wszystkich grup mieszkańców z
elementem integracji mieszkańców”. Dla realizacji celu głównego określone zostały cztery
cele szczegółowe, do których dobrane zostały działania. Niniejsze zestawienie jest
operacjonalizacją założonych celów.
Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie wykorzystania oferty sportowej i rekreacyjnej
dzielnicy
Działania

Realizatorzy

Kampania informacyjna o korzyściach
aktywności, a za tym oferta dzielnicy
skierowana do mieszkańców; komunikat:
warto spędzać czas aktywnie razem; promocja
w prasie lokalnej, internecie, szkołach

Urząd Dzielnicy,
placówki
oświatowe, szkoły,
Uniwersytety
Trzeciego Wieku

Lepsza informacja o taniej ofercie
Spotkania m.in. dla seniorów, osób mniej
sprawnych nt. ćwiczeń jakie mogą wykonywać
bezpiecznie w domu, zdrowym żywieniu
(plakaty na klatkach schodowych)

organizacje
pozarządowe,
biblioteki,
szkoły,
Uniwersytety
Trzeciego Wieku
AWF
Urząd Dzielnicy

20152020

20152020

Urząd Dzielnicy

szkoły
Urząd Dzielnicy
organizacje
pozarządowe
Opiekun boiska,
sali

20152020

Urząd Dzielnicy

Animator/trener/in
struktor – np.
wolontariat byłych
nauczycieli,
rodziców/opiekunó
w dzieci

20152020

Urząd Dzielnicy

Otwarta sala spotkań dla inicjatyw
mieszkańców, dobrze skomunikowana z
dzielnicą
Większa dostępność czasowa bazy sportowej
- wykorzystanie szkolnych sal gimnastycznych,
udostępnienie ich seniorom
- zatrudnienie instruktora, który będzie
pokazywał jak należy wykonywać ćwiczenia
- otwarcie boisk szkolnych i sal
gimnastycznych dla mieszkańców
Tworzenie oferty dla całych rodzin
- zajęcia dla rodziców czekających na dzieci w
trakcie np. treningu
- wspólne zajęcia dla rodziców z dziećmi, np.
joga, taniec, pływanie, ćwiczenia w wodzie
- równoległe zajęcia dla rodziców i dzieci, np.
nauka tańca
-rajdy dla rodziców z dziećmi, np. Lasek na

Okres
realizacji
20152020

Źródła
finansowania
Sponsor, np.
siłownie, firmy
sportowe, sklepy
rowerowe,
sportowe
Urząd Dzielnicy
Biuro Sportu m.st.
Warszawy,
projekty unijne
Urząd Dzielnicy
AWF
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Kole, piesze/rowerowe
Zaangażowanie organizacji, które korzystają z
dotacji, aby w ramach dotacji miejskich
prowadziły zajęcia dla grup dotychczas
nieaktywnych, np. seniorów, osób otyłych,
osób z ograniczonymi możliwościami ruchu
Zwiększenie oferty aktywności ruchowej dla
niepełnosprawnych mieszkańców
Zachęcanie osób aktywnych do
przyprowadzenia na zajęcia osób
nieaktywnych, lub tych które dotychczas nie
korzystały z tej oferty; zajęcia gimnastykazdrowy kręgosłup; dostępne ogródki dla
seniorów
Zaangażowanie gwiazdy sportu-mieszkańca
Woli, który zainteresowałby i przyciągnął
gimnazjalistów, propagowałby daną
dyscyplinę sportową
Poprawa informacji o ofercie sportowej
dzielnicy, zwłaszcza tej niedrogiej

Urząd Dzielnicy
Ambasador/ambas
adorka sportu w
dzielnicy

20152020

Urząd Dzielnicy

Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie roli szkoły w kształtowaniu postaw
prozdrowotnych i proaktywnych związanych z ruchem i rekreacją u dzieci i całych
rodzin.
Działania

Realizatorzy

Zalecenia dla szkół na udostępnianie obiektów Biuro Edukacji
sportowych, hal, sal i terenów zielonych;
m.st. Warszawy
Konkursy dla organizacji społecznych
Organizacje
społeczne
Warsztaty dla nauczycieli jak prowadzić
Wydział Edukacji
zajęcia dla dziewcząt, jak pracować z
U.Dz. we
młodzieżą, uelastycznienie zajęć WF-u.
współpracy z
Spotkania z rodzicami nt. wartości sportu w
zewnętrznymi
życiu dziewczynek.
ekspertami
Spotkania z autorytetami dla dziewczynek, np. Eksperci/autorytet
Anna Lewandowska
y dla młodzieży,
młodych dziewcząt

Diagnoza środowiska organizacji
pozarządowych, zaproszenie do współpracy:
cykliczne spotkania urzędników z danych
wydziałów oraz przedstawicieli organizacji,
wymiana pomysłów

Dzielnica:
Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko Pracy
ds. Sportu i
Rekreacji oraz inne

Okres
realizacji
2015-2020

Źródła
finansowania
Budżet m.st.
Warszawy

2015-2020

Zewnętrzne
programy
grantowe we
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
Wsparcie
dzielnicy we
wkładzie
własnym – np. z
funduszu
„korkowego”
Budżet dzielnicy
– udostępnia
przestrzeń
spotkań i
zaprasza na
spotkanie

2015-2020
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Poszerzenie zespołu pracowników
Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska
Pracy ds. Sportu i Rekreacji Dzielnicy o
pracownika zajmującego się współpracą z
partnerami
Wprowadzenie kwot w konkursach
grantowych na realizacje działań
skierowanych dla grup mieszkańców, dla
których obecna oferta jest mniejsza, np.
dziewczynek
Ogłaszanie konkursów na dotacje zawsze po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

wydziały
współpracujące
Dzielnica Wola

2015-2020

Budżet dzielnicy
we wsparciu
Miasta

Dzielnica Wola

2015-2020

Bez
dodatkowych
kosztów

2015-2020

Bez
dodatkowych
kosztów

2015-2020

Fundusze
europejskie
Budżet Biura
Sportu m.st.
Warszawy
Uczestnicy zajęć

Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko Pracy
ds. Sportu i
Rekreacji
Badanie potrzeb uczniów szkół podstawowych Biuro Sportu m.st.
i gimnazjalnych w obszarze sportu i rekreacji
Warszawy

Organizacja dodatkowych zajęć odpłatnych;
niewysokie kwoty uczestnictwa

Szkoły
2015-2020
udostępniają swoja
przestrzeń (hale,
sale, tereny
zielone)
zewnętrznym
podmiotom

Cel szczegółowy nr 3: Zwiększenie dostępności oferty sportowo-rekreacyjnej
przez wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania
Działania

Realizatorzy

Współpraca z Miastem st. Warszawa w
składaniu wniosku o dotacje ze
środków unijnych

Biuro Sportu, Biuro
Edukacji, Biuro Pomocy i
Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy
Koalicja: organizacje
pozarządowe, Dzielnica
Wola, OSiR
Współpraca z
organizacjami z zagranicy
oraz miastami
partnerskimi

Okres
realizacji
2015-2020

Źródła
finansowania
Środki
europejskie
Program
ERASMUS+
Sport
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Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko Pracy ds.
Sportu i Rekreacji

2015-2020

Budżety
Wydziałów

„Działania dot. zdrowego stylu życia
Wydział Spraw
jako element programów
Społecznych i Zdrowia profilaktycznych w ramach dotacji na
fundusz „korkowy”
realizację zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia dotyczących
przeciwdziałania alkoholizmowi i
przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola”

Fundusz
„korkowy”

Współpraca z sektorem prywatnym

Sponsorzy
biznesowi
Filantropia

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

Realizacja przedsięwzięć w formule PPP
(partnerstwo publiczno-prywatne)

Organizacji pozarządowe i 2015-2020
mieszkańcy – mogą
pozyskiwać środki
Urząd Dzielnicy ułatwia
kontakty
organizacjom/instytucjom
zdrowia/sportu z
biznesem m.in. poprzez
spotkania w ramach
Forum Przedsiębiorców
Zakaz usług barterowych
dla zakładów
budżetowych
Kluby sportowe
2015-2020

Urząd Dzielnicy, Miasto
st. Warszawy, inwestorzy

2015-2020

Zwolnienia z
opłat dla dzieci
z uboższych
rodzin
Budżet m. st.
Warszawy
Inwestor
prywatny

Cel szczegółowy nr 4: Wzrost efektywności komunikacji społecznej w zakresie
profilaktyki zdrowotnej przez sport
Działania

Realizatorzy

Komunikacja włączająca skierowana do
wszystkich grup – wytyczne dla organizacji,
zalecenia dla partnerów nt. sposobu
komunikowania działań przygotowane
zostaną przez Wydział Organizacyjny
i przesłane partnerom

Wydział Spraw
Społecznych i
Zdrowia,
Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko Pracy
ds. Sportu i
Rekreacji we
współpracy z

Okres
realizacji
2015-2020

Źródła
finansowania
Urząd Dzielnicy
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Sprofilowane narzędzia komunikacyjne:
bannery na budynku Urzędu Dzielnicy,
Kurier Wolski i inna prasa lokalna,
Facebook i aplikacje mobilne
Strony www zw. ze sportem, zdrowiem,
rodziną
Strona www Urzędu, profilowane informacje
trafiają do odpowiednich sekcji, np. sekcja
seniorów
Plakaty w bibliotekach, instytucjach kultury,
parafiach, na terenie spółdzielni, szkoły,
placówki oświatowe, skrzynki pocztowe,
przychodnie ZOZ, teren wspólnot
mieszkaniowych
Wykorzystanie niestandardowych nowych
miejsc ekspozycji

Wydziałem
Organizacyjnym
Wydział Spraw
Społecznych i
Zdrowia,
Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko Pracy
ds. Sportu i
Rekreacji we
współpracy z
Wydziałem
Organizacyjnym

2015-2020

Urząd Dzielnicy

Współpraca z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi:
Wykorzystywanie „poczty pantoflowej”,
informowanie lokalnych liderów, asystentów
osób niepełnosprawnych, wolontariuszy i
pracowników OPS
Baza lokalnych liderów
Baza kontaktów osób aktywnych przy
Budżecie Partycypacyjnym, autorów
złożonych projektów
Wykorzystanie nowych technologii, np.
aplikacja na android
Listy mailingowe

Wydział Spraw
Społecznych i
Zdrowia,
Samodzielne
Wieloosobowe
Stanowisko Pracy
ds. Sportu i
Rekreacji we
współpracy z
Wydziałem
Organizacyjnym

2015-2020

Bez
dodatkowych
kosztów

Wolontariat

Urząd dzielnicy we
współpracy z
lokalnymi
organizacjami,
centrum
wolontariatu,
wolontariatem
miejskim
Wydział w Urzędzie
Dzielnicy zajmujący
się wolontariatem

2015-2020

Budżet m.st.
Warszawy
Urząd Dzielnicy,
budżety
wydziałów
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Sposób realizacji Strategii
Niniejsza strategia będzie realizowana przez Urząd Dzielnicy Wola. Działania związane
z profilaktyką zdrowotną i sportem mają być elementem włączanym do realizowanych
działań z innych obszarów, tak aby wykorzystując dostępne i istniejące zasoby zwiększać
efektywność działań z obszaru profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej mieszkańców
Woli. Kluczowymi aktorami, których udział jest niezbędny do sukcesu strategii są: dyrektorzy
i nauczyciele w szkołach, w tym nie tylko nauczyciele WF-u, rodzice, lokalni liderzy i działacze
społeczni.
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