Ogród Krasińskich
Zasady korzystania z ogrodu
Spotkanie podsumowujące
Warszawa, listopad 2013

Plan spotkania
18.00-20.00
1.
2.
3.
4.

Powitanie
Podsumowanie warsztatów konsultacyjnych
Podsumowanie konsultacji na forum oraz maili
Informacja o zasadach korzystania z Ogrodu Krasińskich w
okresie od grudnia 2013 do końca czerwca 2014 r.
•
•
•
•

wprowadzane zasady korzystania
harmonogram otwierania poszczególnych części Ogrodu
rola dozorcy (Gospodarza Ogrodu)
zbieranie danych o dewastacjach i naruszeniu porządku

5. Informacja o społecznym monitoringu stanu Ogrodu
6. Informacja o dalszych działaniach w Ogrodzie

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW
KONSULTACYJNYCH

Cele warsztatów
• Wypracowanie akceptowanych społecznie zasad korzystania z
Ogrodu, dyskusja na temat formy w jakiej mogą być zaprezentowane
w Ogrodzie
• Podsumowanie zmian, które zostały wprowadzone w parku, zmian
funkcjonowania parku w przyszłości i zasadności wprowadzenia zasad
korzystania
• Omówienie konsekwencji przyjęcia pewnych rozwiązań wypracowanie zasad, co do których panuje zgoda, identyfikacja
tematów, w których istnieją rozbieżności między użytkownikami
• Poszukiwanie inspiracji i dyskusja nowych pomysłów na brzmienie i
sposób prezentacji zasad

Przebieg warsztatów
•

Warsztat pierwszy
– poniedziałek 23 września, 17.00-20.30, Państwomiasto
– 40 osób (mieszkańcy Muranowa i Warszawy , reprezentanci Centrum Komunikacji
Społecznej, Zarządu Terenów Publicznych oraz dziennikarze Polskiego Radia i Gazety
Wyborczej)

•

Warsztat drugi
– sobota 28 września, 10.00-13.45, Państwomiasto
– 26 osób (mieszkańcy Muranowa i Warszawy , reprezentanci Centrum Komunikacji
Społecznej oraz Zarządu Terenów Publicznych)

•

W ramach warsztatów przedstawiono
– plan Ogrodu po modernizacji – mapa z zaznaczonymi funkcjami i kolejne etapy procesu
konsultacji w odniesieniu do prac realizowanych w Ogrodzie
– określono na jakim etapie procesu konsultacji zasad korzystania jesteśmy: jaka jest rola
warsztatów, jakie są możliwe ramy czasowe, w jaki sposób będą przekazywane
informacje o kolejnych etapach procesu

•

Oba warsztaty przebiegały według podobnego scenariusza

Ogród otwarty czy zamykany
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poczucie bycia gospodarzami
Wspólna odpowiedzialność za Ogród
Prawo wyboru w moim mieście
Budowanie wspólnej przestrzeni
publicznej
Większa dostępność Policji i dróg
ucieczki
Wysokie poczucie bezpieczeństwa na
Muranowie
Przejście przez Ogród wygodne dla
mieszkańców (trakt komunikacyjny,
dojście do Złotej Milongi)
Tradycja otwartego Ogrodu
Tańsze niż zamykanie
Warto sprawdzić, jak będzie
funkcjonował Ogród otwarty

Park otwarty
całą dobę

Park otwarty,
monitorowany

•
•
•
•
•

Zapobieganie wandalizmowi
Ochrona infrastruktury przed
zniszczeniem
Zapobieganie kradzieżom roślin
Rozwiązanie typowe dla parków
historycznych
Rzeczy trudniej dostępne / płatne
bardziej się ceni

Park zamykany
o określonych
godzinach

Park zamykany
o zmierzchu

Park zamykany
i płatny

Rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•

monitoring elektroniczny (kamery)
patrole Straży Miejskiej
firma ochroniarska
dozorca (gospodarz)
patrole obywatelskie
zachowania zapobiegające konfliktom

Obecność rowerów w Ogrodzie
• Polegamy na zdrowym rozsądku
użytkowników
• Dzieci (także na rowerach) to też
użytkownicy Ogrodu
• Ograniczenia są sztuczne i trudno
je egzekwować
• Wygoda dla rowerzystów
chcących przejechać przez Ogród

Wolny wjazd
bez ograniczeń

Wjazd z ograniczeniami
(prędkości lub dostępności
alejek)

• Bezpieczeństwo dla dzieci i osób
starszych
• Ochrona nawierzchni alejek
• Zapobieganie kurzeniu
• Rozwiązanie pasujące do
historycznego charakteru parku

Wjazd
z ograniczeniami
wiekowymi

Zakaz wjazdu
dla rowerów
(wykreślono)

Obecność psów w Ogrodzie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Nasze miejsce” dla psów, potrzebne,
odpowiada lokalnej specyfice
Liczymy na rozsądek i
odpowiedzialność właścicieli psów
Uczy współodpowiedzialności za
przestrzeń publiczną
Psy to ważni towarzysze życia
Mało bezpiecznych miejsc dla psów w
okolicy
Wymagamy sprzątania po psach
Psiarze to „patrol obywatelski”
Brak ograniczeń wyznaczonych
prawem
Zakaz wstępu byłby dyskryminacją
Kwestia psów to temat zastępczy

Psy luzem

Psy luzem w
wyznaczonych
godzinach

•

•
•
•
•
•
•

Psy na smyczy
lub w kagańcu

Zapewnienie poczucia
bezpieczeństwa różnym
użytkownikom (dzieci, biegacze,
rowerzyści)
Czystość trawników
Ochrona roślinności
Miejsce przyjazne ludziom, którzy nie
lubią psów
Ochrona innych zwierząt przed
płoszeniem
Ochrona części historycznej Ogrodu
Zapisy wymagające chodzenia na
smyczy nie są przestrzegane

Psy na smyczy
i w kagańcu

Zakaz wstępu
z psami

ZASADY ODŚNIEŻANIA OGRODU

• odśnieżanie części alejek
• nie używać środków chemicznych
• Zabezpieczyć, aby nie było ślisko, w sposób
niechemiczny

STREFY NATURY

• akceptujemy wybór stref dokonany przez
eksperta
• strefy te wyłączone z innych aktywności
(psy, rowery, koszenie)

INNE KWESTIE
•
•
•
•
•
•

„regulamin inny niż wszystkie”, pozytywny
strefy ciszy/krzewów dla ptactwa wokół stawu
zachęcamy do niepalenie
nie pijemy alkoholu
imprezy kulturalne
uregulowanie zasad użytkowania i oświetlenie
strefy przed parkiem

PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI NA
FORUM

Konsultacje społeczne trwały od 6 do 30 września 2013 roku

SPOSOBY ZBIERANIA OPINII (POZA WARSZTATAMI)
 poprzez Warszawską Platformę Konsultacji Społecznych
www.konsultacje.um.warszawa.pl
 e-mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl

LICZBA ZEBRANYCH GŁOSÓW
313 głosów (w tym głosy powtarzające się, wynikające z dyskusji):
259 na platformie oraz 54 poprzez e-mail

KWESTIA ZAMYKANIA OGRODU NA NOC
136 głosów (92 – platforma, 44 – e-mail)

KWESTIA PSÓW
249 głosów (212 – platforma, 37 – e-mail)

KWESTIA ROWERÓW
126 głosów (104 – platforma, 22 – e-mail)

INNE TEMATY (STREFA NATURY, ODŚNIEŻANIE ETC.)
około 70 głosów

* Głosy nie sumują się, większość osób poruszało kilka kwestii naraz

ZASADY KORZYSTANIA Z OGRODU
KRASIŃSKICH W OKRESIE OD GRUDNIA
2013 DO CZERWCA 2014

Spacer po Ogrodzie Krasińskich – 9 listopada 2013 r.

1.
2.
3.
4.
5.

Zasady korzystania do końca czerwca 2014 roku
Harmonogram otwierania poszczególnych części Ogrodu
Rola dozorcy (Gospodarza Ogrodu)
Zbieranie danych o dewastacjach i naruszeniu porządku
Wprowadzenie docelowych zasad korzystania

INFORMACJA O MONITORINGU STANU
OGRODU W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

BADANIA STUDENTÓW PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ
w ramach praktyk studenckich
Stan ogrodu (udział studentów w spacerach monitorujących – raz w miesiącu)
 Liczba i rodzaj dewastacji
 Ocena stanu infrastruktury i czystości z
perspektywy użytkowników
 Ocena stanu infrastruktury i czystości
z perspektywy badaczy
 Incydenty , interwencje

Subiektywne poczucie
bezpieczeństwa – badanie
kwestionariuszowe
(porównanie z wynikami z 2011 r.)

Postawy wobec ogrodu
 Monitorowanie tekstów dot.
stanu konfliktu
 Badanie kwestionariuszowe

Zróżnicowanie aktywności
i użytkowników – obserwacje
(porównanie z wynikami z 2011 r.)

Tożsamość
 Monitorowanie tekstów dot.
opisu funkcjonowania ogrodu
 Postrzeganie ogrodu
 Tożsamość wizualna

