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1. Konsultacje na Służewcu jako część projektu „Wzmacnianie mechanizmów partycypacji
społecznej w m.st. Warszawie”

a. Punkt wyjścia i cele konsultacji
Konsultacje społeczne na Mokotowie przeprowadzone zostały w ramach realizowanego
przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy projektu „Wzmacnianie
mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa”. Projekt zakładał realizację
seminariów-konsultacji społecznych we wszystkich dzielnicach Warszawy, dotyczących
kwestii wybranych przez urzędy dzielnic.
W dzielnicy Mokotów wybrano temat zapotrzebowania mieszkańców na działania
nowopowstałego Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” przy ul. Bartłomieja 3
na Służewcu.
Konsultacje na Mokotowie prowadził zespół z Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego w składzie: Zuzanna Cichowska, Anna Kordasiewicz, Marta Olejnik oraz
dr Przemysław

Sadura.

W

procesie

projektowania

i

prowadzenia

konsultacji

współpracowaliśmy z animatorką Karoliną Plutą oraz socjologiem-animatorem
Łukaszem Ostrowskim.
Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” mieści się na Służewcu, na
pierwszym piętrze większego budynku, którego parter zajmuje osiedlowy sklep
samoobsługowy. Miejsce jest odnowione. W chwili rozpoczynania konsultacji działał tam
Zespół Aktywizacji Zawodowej OPS, który został przeniesiony na Służewiec, ponieważ
chciano skierować uwagę na osoby bezrobotne z obszaru Służewca, które nie docierały
do centralnych biur OPS położonych na Górnym Mokotowie. Działania ZAZ obejmują
prowadzenie doradztwa zawodowego. Oprócz tego w CIM odbywają się dyżury
psychologa, policjanta oraz korepetycje dla dzieci prowadzone przez studentówwolontariuszy. Odbyły się tam również dwa bale seniorów w okresie karnawału.
Zorganizowanie konsultacji wokół miejsca, które dopiero rozpoczyna swoją
działalność zadecydowało o dużej otwartości sytuacji konsultacyjnej. Kierownictwo CIM
podkreślało swoje otwarcie na pomysły mieszkańców, oraz intencje aktywizowania
lokalnej społeczności.
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Cele konsultacji społecznych były złożone, można je podsumować w kilku punktach:
Po pierwsze, zadaniem zespołu w ramach konsultacji była diagnoza specyfiki
mieszkańców Służewca i ich zapotrzebowań. Ośrodek pomocy społecznej UD Mokotów
dokonał częściowego rozpoznania zapotrzebowania na usługi i zaprojektował działania
dla trzech grup docelowych: seniorów, młodzieży oraz kobiet w trudnej sytuacji życiowej
(zob. Aneks). Zadaniem zespołu konsultacyjnego była weryfikacja i ew. uzupełnienie grup
docelowych CIM. Dokonaliśmy diagnozy dzięki fazie zwiadu badawczego, na który
składała się analiza dostępnych opracowań, rozmowy z lokalnymi ekspertami oraz fokus
z lokalnymi działaczami. Aspekt diagnostyczny miały również pytania zamknięte
w ankietach oraz warsztaty z młodzieżą i mieszkańcami.
Po drugie, celem procesu konsultacji było samo informowanie o Centrum. CIM
„Bartłomieja” jako młody obiekt, którego powstaniu nie towarzyszyła kampania
informacyjna, był słabo rozpoznawalny wśród mieszkańców, którzy w większości nie
zdawali sobie sprawy z jego istnienia. Dlatego też naszym zadaniem było
rozpowszechnianie informacji o CIM przy okazji konsultacji. Służyły temu ulotki i plakaty
zachęcające do udziału w konsultacjach rozprowadzane poprzez ZGN, wspólnoty
mieszkaniowe,

szkoły

i

przedszkola

oraz przy udziale

radnych,

urzędników

i pracowników CIM. Podczas działań rekrutacyjnych, np. na spotkaniu Związku Emerytów
również udzielano informacji nt. CIM. Ankieta w wersji papierowej, rozpowszechniana
m.in. w uczęszczanej cukierni, była również sygnałem, że miejsce takie jak CIM istnieje.
Dodatkowo uzgodniliśmy z proboszczem kościoła św. Maksymiliana Kolbego ogłoszenie
o CIM i konsultacjach społecznych na mszach niedzielnych. Informacja była również
rozpowszechniana

w

Internecie,

poprzez

platformę

konsultacji

społecznych

w Warszawie:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/powiedz-co-ma-si-dzia-w-centrumintegracji-mieszka-c-w-bart-omieja-0
poprzez materiały prasowe:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/627779.html
oraz aktywność na lokalnych forach internetowych.
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Trzecim celem procesu konsultacji było wydobycie/wypracowanie pomysłów na
działania CIM. Dzięki zastosowaniu na warsztatach techniki pracy w podgrupach,
elementów gry i dramy, uruchomiony został kreatywny potencjał mieszkańców
(dokładniejszy opis dalej).
Czwartym celem, na którym zależało nam w konsultacjach społecznych, była
aktywizacja społeczności lokalnej. Służyły temu elementy partycypacyjne ankiet:
możliwość zgłoszenia własnego pomysłu oraz pytania otwarte w ankietach. Staraliśmy
się także, aby wydarzenia konsultacyjne miały walor integracyjny mieszkańców Służewca
i oswajały przestrzeń Centrum.

Pytania wiodące, którymi kierowaliśmy się w procesie konsultacji społecznych na
Służewcu brzmiały:


Jakie osoby i jakie grupy mieszkają na Służewcu?



Kogo powinny objąć działania CIM „Bartłomieja”?



Jakie są potrzeby tych grup? Co można im zaproponować?



Kogo włączać w działania CIM „Bartłomieja”?



Jakie są zasoby tych grup lub osób? Co te osoby mogą wnieść do Centrum?



Czym ma być CIM „Bartłomieja”?

2. Proces konsultacji społecznych na Służewcu
a. Schemat konsultacji
b. Opis poszczególnych elementów
i. Zwiad badawczy
ii. Warsztaty z młodzieżą
iii. Grupa dyskusyjna z pedagogami
iv. Warsztaty mieszkańcami i urzędnikami
v. Ankieta dla mieszkańców
vi. Ankieta dla młodzieży
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a. Schemat konsultacji
Na poniższym diagramie przedstawiliśmy działania składające się na proces konsultacji
społecznych wraz z ich uporządkowaniem w czasie.

Proces konsultacji składał się z fazy przygotowawczej konsultacji – zwiadu badawczego
oraz warsztatów konsultacyjnych. Opiszemy teraz kolejne elementy procesu konsultacji.

i. Zwiad badawczy
Na zwiad badawczy składała się analiza zastanych opracowań dotyczących Służewca,
wywiady z lokalnymi ekspertami i dyskusja grupowa z przedstawicielami organizacji
i instytucji działających na terenie Służewca. Częścią zwiadu badawczego była również
mini-akcja na balu seniora 10 lutego, w trakcie którego wykorzystaliśmy technikę
„pomysłów na sznurku” proponowaną przez Towarzystwo inicjatyw twórczych „ę” jako
atrakcyjną technikę zbierania pomysłów na działania CIM. Na balu było kilkudziesięciu
uczestników,

zebraliśmy

ponad

30

pomysłów,

m.in.

na

organizację

kursów

komputerowych, gimnastyki, zajęć artystycznych, klubu towarzyskiego, i wielu innych.
Pomysły zostały wykorzystane na dalszych etapach konsultacji, m.in. przy konstrukcji
ankiety dla ogółu mieszkańców. Bal seniora była także okazją do nawiązania relacji ze
środowiskiem osób starszych, które brało czynny udział w dalszych etapach konsultacji.
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Fot. 1 „Pomysły na sznurku” na balu seniorów w CIM „Bartłomieja” 10 lutego 2011.

ii. Warsztaty z młodzieżą
Z uwagi na wyższy niż w innych częściach Mokotowa udział młodzieży w strukturze
mieszkańców Służewca oraz istniejące opracowania dotyczące jej potrzeb, poświęciliśmy
jej odrębne warsztaty. Wpływ na to miało też przeświadczenie, że młodzież lepiej będzie
pracować wśród osób podobnych sobie wiekiem, inaczej istniałoby też ryzyko
zdominowania jej głosu przez dorosłych. Zorganizowaliśmy warsztaty z młodzieżą, które
prowadziła doświadczona animatorka z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, Karolina
Pluta. Do udziału w warsztacie zaprosiliśmy sześć szkół ze Służewca:


szkołę podstawową nr 191, ul. Bokserska (uczniowie klas 6);



szkołę podstawową nr 271, ul. Niegocińska (uczniowie klas 6);



gimnazjum nr 6, ul. Gruszczyńskiego;



zespół szkół nr 27 (ZSZ 31), ul. Rzymowskiego;



zespół szkół nr 20 (LO 65), ul. Marynarska;



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS (LO 61), ul. Rzymowskiego.

Warsztat z młodzieżą odbył się 16 marca 2011, wzięły w nim udział 23 osoby. Na
warsztacie pracowano w dwóch podgrupach: złożonej z dzieci uczęszczających do
ostatnich klas szkoły podstawowej oraz złożonej ze starszych dzieci. Częścią warsztatu
była gra, w ramach której uczestnicy dostawali zadania dla małych grup, takie jak wywiad
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z rówieśnikiem, wywiad z pracownikiem CIM, zaprojektowanie przeznaczenia
poszczególnych pomieszczeń CIM (scenariusz warsztatu w aneksie). Dzięki temu
warsztatowi zdobyliśmy wiele informacji na temat młodzieży i dużo pomysłów na
działania CIM. Uczniowie służewieckich szkół mieli okazję na poznanie Centrum
„Bartłomieja” i na spotkanie się w gronie młodzieży z różnych szkół.

Fot. 2. Warsztaty z młodzieżą w CIM „Bartłomieja”, 16 marca 2011.

iii. Grupa dyskusyjna wśród pedagogów
Dyskusja z pedagogami odbyła się równolegle z warsztatem z młodzieżą w gronie
6 nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy przyprowadzili młodzież na warsztaty
oraz przy udziale instruktora harcerskiego pracującego na Służewcu i streetworkerki
pracującej z grupami dzieci na Służewcu (scenariusz warsztatu w aneksie).
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Fot. 3. Dyskusja z pedagogami w CIM „Bartłomieja”, 16 marca 2011.

Na spotkaniu pedagodzy podzielili się z nami swoją wiedzą płynącą z pracy z młodzieżą
i dziećmi z problemami, jak i z dziećmi wyróżniającymi się w nauce i aktywności
społecznej.
iv. Warsztaty mieszkańcami i urzędnikami
Warsztaty z mieszkańcami, urzędnikami i pracownikami CIM „Bartłomieja” odbyły się 24
i 26 marca 2011. W sumie uczestniczyły w nich 34 osoby. Cechą spotkań była praca
warsztatowa w małych grupach, która obejmowała elementy dramowe – wymyślenie
fikcyjnej postaci, która miałaby być uwzględniona w działaniach CIM (np. senior, osoba
bezrobotna, samotna matka), a następnie odtwarzanie postaci na forum grupy.
Warsztaty miały charakter integracyjny – spotkały się na nich różne grupy Służewian,
pracownicy CIM oraz urzędnicy z Urzędu Dzielnicy Mokotów odpowiedzialni za CIM:
wiceburmistrz Mokotowa, pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, pani
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i inni pracownicy OPS. Uczestnictwo urzędników
i pracowników w tych warsztatach uznaliśmy za niezbędne, ponieważ daje ono
możliwość obserwacji i współuczestnictwa w procesie powstawania pomysłów, co
sprzyja utożsamieniu się z wypracowanymi rozwiązaniami.
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For. 5. Warsztaty z mieszkańcami, urzędnikami i pracownikami CIM „Bartłomieja”, 24.03.2011.

Fot. 4. Warsztaty z mieszkańcami, urzędnikami i pracownikami CIM „Bartłomieja”, 26.03.2011.

v. Ankieta dla mieszkańców
Ankieta dla ogółu mieszkańców została zaprojektowana jako uzupełnienie poprzednich
i zawierała pomysły na działania Centrum, które pojawiły się w opracowaniu OPS, na
etapie zwiadu badawczego, rozmów z ekspertami i w trakcie „pomysłów na sznurku”
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z balu seniora. Ankieta została zrealizowana przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st.
Warszawy i była dostępna na platformie internetowej konsultacji społecznych m.st.
Warszawy oraz w wersji papierowej w CIM i w cukierni Antolaka koło kościoła p.w. Św.
M.Kolbe. Wypełniono 57 ankiet, z czego 40 wypełniły kobiety, a 17 mężczyźni. Większość
(70%) wypełniających jest we wczesnej fazie wieku produkcyjnego, pomiędzy 25 a 44
rokiem życia, 40 osób mieszka na Służewcu, 10 bywa często, 7 bywa od czasu do czasu.
Ankieta pozwalała na wybranie gotowych propozycji oraz na wpisanie własnych
pomysłów. Ankieta była dostępna na stronach portalu konsultacji od 15 marca do
4 kwietnia 2011, i ogłoszona na stronie urzędu dzielnicy, forach internetowych
poświęconych Służewcowi, informacja o niej znajdowała się także w ulotkach
informacyjnych. Mała liczba wypełnionych ankiet była prawdopodobnie spowodowana
jej przesadną długością – ujęcie wszystkich dotychczasowych pomysłów na CIM okazało
się więc nie tylko wartością, ale również przeszkodą w skutecznej realizacji ankiety.

vi. Ankieta internetowa dla młodzieży
Ankieta dla młodzieży została zrealizowana w siedmiu szkołach: w sześciu szkołach,
które uczestniczyły w warsztatach oraz dodatkowo w X L.O. im. Królowej Jadwigi na ul.
Woronicza. Ankieta została zrealizowana przez Centrum Komunikacji Społecznej m.st.
Warszawy. Była realizowana od 30 marca do 8 kwietnia. Dzięki współpracy ze szkołami,
w których uczniowie wypełniali ankiety na lekcjach informatyki lub godzinach
wychowawczych, zebraliśmy 375 wypełnionych ankiet. Ankieta pozwalała na wybranie
gotowych propozycji oraz na wpisanie własnych pomysłów, których młodzież zgłosiła
bardzo dużo.

Podsumowanie procesu konsultacji
Zaprezentowany powyżej proces konsultacji umożliwiał docieranie do wielu różnych
grup mieszkańców:


do seniorów – m.in. bal seniora, warsztaty;



do młodzieży – poprzez warsztaty dla młodzieży i ankietę internetową dla młodzieży;
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do osób w wieku produkcyjnym pozwoliła nam dotrzeć ankieta internetowa dla
mieszkańców oraz warsztaty;



do klientów ośrodka pomocy społecznej pomagali docierać pracownicy OPS, którzy
rekrutowali ich na warsztaty.

3. Portret społeczny Służewca
a. Mieszkańcy Służewca
a. Służewiecka młodzież
b. Grupy zainteresowania CIM

Nasze opracowanie rozpoczniemy od przywołania kilku informacji na temat sytuacji
społecznej Mokotowa i Służewca, które będą stanowić tło dla późniejszych wyników. Aby
poznać specyfikę obszaru objętego konsultacjami, skorzystaliśmy z dotychczasowych
badań na temat Służewca oraz przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami
służewieckich instytucji i organizacji pozarządowych

1

. Dokumenty, z których

korzystaliśmy to:


„Szybka Ocena i Reakcja. Dzieci i młodzież Mokotowa wobec zagrożeń.
Podejmowane działania profilaktyczne” – raport z badań przeprowadzonych
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w 2004 roku;



„Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy”
z 2005 roku;



raport z badania potrzeb mieszkańców i mieszkanek Służewca przeprowadzonego
w 2010 roku w ramach projektu „Działania na rzecz stworzenia i wzmocnienia
samorządności

i

poczucia

odpowiedzialności

mieszkańców

Służewca

Przemysłowego za ich osiedle”.
Społeczny portret Służewca rozpoczniemy od opisu obszaru objętego konsultacjami.
Następnie opisani zostaną mieszkańcy Służewca oraz kluczowi aktorzy instytucjonalni
działający na terenie Służewca. Kolejna część dotyczy potrzeb mieszkańców, ujawnionych
1

Wywiad grupowy z przedstawicielami instytucji i organizacji odbył się 22 lutego i uczestniczyli w nim
przedstawiciele Caritasu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola nr 270, Szkoły Podstawowej nr 191,
fundacji „Kocham Polską Przyrodę”, Domu Kultury „KADR”
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w trakcie zwiadu, z naciskiem na te z nich, które mogą zostać zaspokojone przez
działalność Centrum Integracji Mieszkańców.

Osiedle Służewiec stanowi część dzielnicy Mokotów. Większe zgrupowanie bloków
znajduje się na terenie między ul. Obrzeżną, Puławską, Al. Wilanowską i Bokserską.
W 2005 roku, na terenie Służewca (ograniczonego ww. ulicami) było zameldowanych
29 142 mieszkańców2 (4 147 w wieku 0 – 17 lat, 17 741 w wieku 18 – 60/65 lat, 7 254
w wieku powyżej 60/65 lat), co stanowiło blisko 14 % populacji Mokotowa i 2%
Warszawy. W porównaniu z całą dzielnicą, Służewiec charakteryzuje nieco większy
odsetek młodzieży. Jednak podobnie jak na całym Mokotowie, także na Służewcu jest
coraz więcej starszych osób. Wskaźnik starzenia się społeczeństwa na 1000 osób na tym
obszarze wyniósł 248,9, podczas gdy dla Warszawy jest to 197,5. Osiedle Służewiec
określane jest w dokumentach dzielnicy jako obszar kryzysowy. Charakteryzuje się on
wysokimi wartościami wskaźników ubóstwa i bezrobocia oraz przestępczości. W 2005
roku z pomocy społecznej korzystało 936 osób. Wskaźnik ilości osób korzystających
z pomocy społecznej na tym obszarze na 1000 mieszkańców wyniósł 32,1; dla Warszawy
jest to 30,8. Według pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów, teren
ten charakteryzuje się dużą liczbą osób ubogich, słabo wykształconych, rodzin
niepełnych, korzystających z pokolenia na pokolenie z pomocy opieki społecznej, a także
wzrastającą liczbą młodzieży, która stykając się w swoich domach z alkoholem,
przemocą, brakiem zainteresowania, chętnie sięga po używki. Wskaźnik bezrobocia na
Służewcu jest wyższy niż na całym Mokotowie. Osoby bezrobotne to 6 % mieszkańców
Służewca w wieku produkcyjnym (w 2005 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było
1040 osób ze Służewca). Według dokumentów dzielnicy, co 7 mokotowski bezrobotny
mieszka na Służewcu. Duża część osób bezrobotnych to długotrwale bezrobotni, przed
transformacją ustrojową w większości zatrudnieni w przemyśle. Jedna czwarta
mieszkańców Służewca mieszka w mieszkaniach komunalnych (na całym Mokotowie to
18 %). W prowadzonych przez policję badaniach na temat najniebezpieczniejszych miejsc

2

Dane Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m. st. Warszawy.
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w Warszawie, to właśnie Służewiec (okolice ul. Jadźwingów i Gotarda) został określony
przez mieszkańców Mokotowa jako najniebezpieczniejsza część dzielnicy.
Specyfika Służewca, w tym jego problemy, wiążą się z jego poprzemysłowym
charakterem. W latach 50. utworzono tu ośrodek przemysłowy, powstawało wiele
zakładów, a ich pracownicy zamieszkiwali w nowo wybudowanych osiedlach bloków. Po
roku 1989 większość zakładów upadła, stąd duże bezrobocie. Obecnie Służewiec powoli
zmienia

swój

charakter.

Powstają

nowoczesne

biurowce

oraz

nowe

osiedla

mieszkaniowe, zamieszkiwane głównie przez młode rodziny. Na terenie Służewca mieści
się Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Pracownika Naukowego
UW, Dom Studencki UW a także Uczelnia Łazarskiego.
Obszar Służewca, wraz z Wierzbnem i Sielcami, jest objęty programem rewitalizacji. Ma
on pobudzić do działań społeczność lokalną, ułatwić zatrudnienie. Celem rewitalizacji jest
zmniejszenie bezrobocia i patologii na tym terenie. Działania planowane w ramach
rewitalizacji obejmują między innymi modernizację i rozbudowę bazy sportowo –
rekreacyjnej, modernizację terenów zielonych oraz uatrakcyjnienie bazy kulturalnej.
Z danych demograficznych wyłania się kilka grup mieszkańców, o różnych
potrzebach. Pierwszą z tych grup, o tyle ważną, że powiększającą się w dość szybkim
tempie, są osoby starsze. Nie jest to oczywiście grupa jednorodna. Część seniorów, mimo
zaawansowanego wieku, wciąż jest w dobrej formie psychofizycznej. Mają dużo czasu,
brakuje jednak zajęć skierowanych do nich. Są też jednak osoby starsze, którym stan
zdrowia nie pozwala na bycie aktywnym. Są to osoby chore, często niepełnosprawne,
które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach. Kolejną grupą są osoby w wieku
produkcyjnym. Jest to ogromna grupa, pożyteczne więc będzie zwrócenie uwagi na jej
wewnętrzne zróżnicowanie. Istotną podgrupą są m.in. osoby posiadające dzieci. Osoby
takie mogą być zainteresowane zajęciami dla swoich dzieci, możliwościami opieki na
dziećmi, a także zajęciami dla rodziców, na przykład warsztatami z umiejętności
wychowawczych. Oddzielną grupą są same dzieci. Ofertę dla nich ma Dom Kultury Kadr,
zajęcia w nim są jednak bardzo oblegane, więc przydałoby się ich więcej. Ważną grupą
mieszkańców Służewca jest młodzież. Z raportu „Szybka ocena i reakcja” wynika, że
zwłaszcza młodzież gimnazjalna wymaga uwagi, ponieważ obecnie brakuje oferty do niej
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skierowanej. Poza tym, uważa się, że wiek gimnazjalny to tak zwany „trudny wiek”,
w którym, nierzadko burzliwie, kształtuje się osobowość, a także wizja przyszłości. Warto
w tym trudnym okresie zapewnić młodzieży zajęcia wspierające jej rozwój i pokazujące
nowe możliwości. Z kolei oferta zajęć skierowana do starszej młodzieży (w wieku
licealnym) nie odpowiada, wg autorów raportu, na ich faktyczne zainteresowania i pasje.
Podczas wywiadu grupowego z przedstawicielami służewieckich instytucji zwrócono
uwagę na zjawisko „młodych bezrobotnych” – młodych ludzi z wykształceniem średnim,
którzy są bierni i niezaradni życiowo, pozostają na utrzymaniu rodziców i nie kontynuują
edukacji, ani nie idą do pracy. Przy konstruowaniu oferty skierowanej do młodzieży,
warto mieć na uwadze zapobieganie temu zjawisku.
Aby uzyskać pełniejszy obraz obszaru, jakim jest osiedle Służewiec, warto przyjrzeć się
najważniejszym aktorom instytucjonalnym z tego terenu. Na Służewcu znajduje się
rzymskokatolicka parafia św. Maksymiliana Kolbego. Przy kościele działa parafialny
zespół „Caritas”, a w ramach niego także Klub Seniora. W sali parafialnej spotyka się także
Koło Emerytów i Rencistów. Ważnym miejscem na instytucjonalnej mapie Służewca jest
też Dom Kultury „KADR”, organizujący liczne zajęcia, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak
i dla dorosłych, a także pokazy filmów itp. Na Służewcu znajdują się trzy szkoły
podstawowe 3 , gimnazjum 4 , liceum (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS”) oraz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5 . Ważną instytucją na terenie Służewca jest także
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służewiec”. Na terenie Służewca znajduje się kilka miejsc
związanych z Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Zarządzania, część Wydziału Fizyki,
Dom Pracownika Naukowego oraz Dom Studencki), a także Uczelnia Łazarskiego
(prywatna szkoła wyższa), jednak nie wydają się one związane z tym obszarem, nie
współpracują z lokalnymi organizacjami. Od października 2010 roku istnieje Partnerstwo
Lokalne dla Służewca – inicjatywa zrzeszająca organizacje i instytucje ze Służewca,
mająca na celu aktywizację tego obszaru. Jest ono jednak w początkowej fazie
funkcjonowania, po zaledwie kilku spotkaniach, trudno jest więc jeszcze ocenić jego

3

Szkoła Podstawowa nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2, Szkoła Podstawowa nr 191, przy ul. Bokserskiej 30,
Szkoła Podstawowa Fundacji Szkolnej Nr 20 przy ul. Obrzeźnej 12a.
4 Gimnazjum nr 6 przy ul. Gruszczyńskiego 12
5 W Zespole Szkół Nr 27, przy ul. Rzymowskiego 38
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działanie. Ogólnie rzecz biorąc, na terenie Służewca nie widać dużej aktywności trzeciego
sektora.

Służewiec na tle Mokotowa - podsumowanie
Mokotów cechuje szybkie starzenie mieszkańców i zmniejszanie ich liczby. Na tym tle
Służewiec, który ma prawie 30.000 mieszkańców, wyróżnia się większym udziałem
młodzieży w strukturze ludności. W porównaniu z innymi częściami Mokotowa cechuje
go również większy udział mieszkań komunalnych, większa przestępczość i inne
problemy społeczne, np. bezrobocie oraz duża liczba klientów opieki społecznej.

a. mieszkańcy Służewca – portret
W trakcie konsultacji: fokusów, warsztatów i dyskusji zadawaliśmy uczestnikom pytanie
o to kto mieszka na Służewcu, aby pogłębić obraz wyłaniający się z danych zastanych
i poprzednich opracowań. Uzyskaliśmy urozmaicony portret składających się z grup
i jednostek o różnych charakterze. Wymieniano ważne podziały w obrębie Służewca:
osoby starsze – osoby młodsze, osoby biedne – osoby zamożne, osoby niewykształcone –
osoby o wysokim wykształceniu, osoby napływowe – osoby zasiedziałe – mieszkańcy
nowo budowanych bloków. Już z tej krótkiej listy widać, że w tak urozmaiconym
środowisku potrzeba integracji jest ogromna. Osoby te mają odmienne potrzeby
i odmienne zasoby. Wśród konkretnych typów osób wymieniono następujące:














seniorzy, emeryci;
osoby w wieku produkcyjnym;
młode małżeństwa z dziećmi;
młodzież;
dzieci;
studenci (akademik na ul. Smyczkowej) – rotacyjnie;
pracownicy naukowi UW (DPN na ul. Smyczkowej, Wydział Zarządzania);
robotnicy (hostel na ul. Bokserskiej), rotacyjnie;
samotne matki;
alkoholicy;
narkomani;
osoby zagubione, nie radzące sobie życiowo;
blokersi;
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właściciele psów;
niepełnosprawni;
bezdomni;
kupcy (z bazarku), cukiernicy;
wojskowi;
lekarze;
nauczyciele;
policjanci;
urzędnicy;
restauratorzy;
pracownicy służby zdrowia;
wykształceni, pracujący w biurach;
osoby samotne, zarówno starsze, jak i młode;
bezrobotni;
artyści;
dzieci, w tym z biednych rodzin oraz zdolne;
rodziny wielodzietne;
współuzależnieni;
trudna młodzież;
osoby wynajmujące mieszkania;
skłóceni sąsiedzi;
uciążliwi sąsiedzi;
sąsiedzi, którzy się nie znają;
mieszkańcy toru wyścigi;
obcokrajowcy.
a. Portret służewieckiej młodzieży

Zarówno lokalni eksperci podczas wywiadu grupowego, jak i mieszkańcy podczas
warsztatów, wymieniali młodzież jako jedną z kilku najważniejszych i najbardziej
licznych grup mieszkających na Służewcu. Podkreślali, że służewiecka młodzież powinna
być jedną z grup, do której przede wszystkim kierować będzie swoją działalność Centrum
Integracji Mieszkańców „Bartłomieja”.
Na Służewcu, podobnie jak w całej dzielnicy Mokotów, spada odsetek młodzieży. Jednak
na Służewcu jest on wciąż nieco większy niż na całym Mokotowie.6 Na terenie Służewca

6

Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Mokotów Miasta stołecznego Warszawy, s. 6.
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znajduje się pięć szkół – dwie podstawowe, jedno gimnazjum, szkoła zawodowa oraz
liceum ogólnokształcące przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Zdaniem uczestników
i uczestniczek

konsultacji

duża

część

służewieckiej

młodzieży

zagrożona

jest

wykluczeniem i różnego rodzaju patologiami. Wiele z nich boryka się z problemami
w szkole, a także z uzależnieniami. Jednak są wśród nich także dzieci z ambicjami, które
się uczą, tworzą gazetki szkolne, mają osiągnięcia sportowe.
Na grupie dyskusyjnej uczestnicy podzielili się doświadczeniami z pracy na Służewcu
i w innych dzielnicach (Ursynów, Włochy, Tarchomin). Oczywiście były to jednostkowe
opinie, warto jednak zobaczyć, jak pedagodzy postrzegają młodzież ze Służewca na tle ich
rówieśników z innych dzielnic. Według osób pracujących z młodzieżą służewiecką,
wypada ona, w porównaniu z młodzieżą z Ursynowa, słabiej pod względem oczytania,
kultury wyniesionej z domu. Z drugiej strony pojawił się przykład dzielnicy Włochy,
w której jeden z pedagogów zetknął się z większym wymiarem patologii. Na plus nawet
tych „trudnych” dzieci zaliczono, że są one otwarte na działania – z dziećmi w innych
dzielnicach (wspomniano Tarchomin) pracuje się gorzej niż ze służewieckimi. Ogólny
wniosek, który płynął z tych porównań był taki, że służewiecka młodzież stanowi duże
wyzwanie wychowawcze, jednak ma duży potencjał do rozwoju, gdy zaoferuje się jej
wsparcie.
Podczas konsultacji na Służewcu staraliśmy się między innymi odtworzyć to, czym
zajmuje się i interesuje służewiecka młodzież. Pytaliśmy o to uczestników i uczestniczki
warsztatów, a także sięgnęliśmy po badania przeprowadzone w ostatnich latach na
terenie osiedla Służewiec.
Uczniowie klas szóstych szkół podstawowych podczas warsztatów jako swoje
zainteresowania wymienili między innymi taniec, grę w ping ponga, śpiew, angielski,
grafikę komputerową, militaria, jazdę konną i bilard. W szkołach podstawowych dzieci
chodzą na różne zajęcia pozalekcyjne (mają mniej nauki, rodzice nie chcą, aby same
przebywały w domu). Uczniowie gimnazjum sporadycznie chodzą na zajęcia, a wolny
czas spędzają przede wszystkim w domu przy komputerze i na oglądaniu telewizji,
a także na podwórku z rówieśnikami. Udział w zajęciach pozaszkolnych jest za to większy
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych – jest to głównie młodzież licealna, która
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planuje iść na studia i chodzi na kursy przygotowawcze. Wśród zajęć pozalekcyjnych
można wyróżnić zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów (uczestniczą w nich
głównie chłopcy i dziewczęta z tzw. grup neutralnych, nie zagrożonych wykluczeniem),
umożliwiające zaangażowanie społeczne (np. na rzecz szkoły lub osób potrzebujących; w
nich bierze udział niewielu uczniów, głównie dziewczęta) oraz zajęcia sportowe
(zwłaszcza chłopcy).
Prawie wszyscy uczniowie i uczennice objęci badaniem „Szybka Ocena i Reakcja”
najchętniej spędzają czas przy komputerze, grając w gry. Większość z nich ma w domach
komputery, mają też zazwyczaj dostęp do Internetu przez stałe łącze.7 Część uczniów
deklaruje, że swój wolny czas spędza aktywnie - uprawiają sport (koszykówka, bieganie,
rower) lub spotykają się ze znajomymi. 8 Młodzi ludzie niewiele czasu spędzają
z rodzicami. Zazwyczaj widują się rano i wieczorem, gdy rodzice wracają z pracy. Więcej
czasu spędzają wspólnie w weekendy. Im starsi są uczniowie tym mniej czasu spędzają
z rodzicami, a więcej ze znajomymi. Atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego są
dyskoteki. Uczniowie szkół podstawowych najczęściej chodzą na dyskoteki w szkole.
Młodzież w wieku gimnazjalnym, także chodzi na dyskoteki do szkoły, poza tym na tzw.
domówki oraz sporadycznie do klubów. Wśród młodzieży starszej najczęściej
wymieniane są wyjścia do klubów oraz imprezy w domach9.
Zdaniem lokalnych ekspertów, przedstawicieli służewieckich instytucji i organizacji,
a także pedagogów ze służewieckich szkół, młodzież mieszkająca na terenie osiedla, to
w dużej części tzw. „trudna młodzież”, pochodząca z rodzin dotkniętych bezrobociem czy
różnego rodzaju patologiami, młodzież zaniedbana wychowawczo. Część z nich wypada
z procesu edukacji, problemem są także młodzi ludzie sięgający po alkohol i narkotyki,
czy wchodzący do środowisk przestępczych. Dzieci „trudne” są dziećmi, które mają za
sobą trudne dzieciństwo, wychowały się w niesprzyjającym środowisku. Według raportu
„Szybka Ocena i Reakcja” chłopcy z tzw. grup zagrożonych w zasadzie nie korzystają
z oferty zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych. Jedyne, w jakich biorą udział, to zajęcia

7

Raport Szybka Ocena i Reakcja, s. 101-103.
Badanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Służewca, s. 3-5.
9 Raport Szybka Ocena i Reakcja, s. 101-103.
8
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wyrównawcze oraz zajęcia w świetlicach środowiskowych. Jednak nie wszyscy młodzi
postrzegani przez pracowników szkół jako zagrożeni patologią, są objęci programem
zajęć świetlicowych. 10 Na terenie Służewca występuje zjawisko grup dziecięcomłodzieżowych (wśród których można spotkać dzieci w wieku od 4, jak również młodych
dorosłych do 22 lat), liczących nawet po kilkanaście osób, spotykających się w otwartych
przestrzeniach osiedla. Część z osób spotykających się popołudniami, unika chodzenia do
szkoły, w dzień spędzając czas w domach lub w Galerii Mokotów. Członkowie tych grup
eksperymentują z narkotykami. Część młodzieży wypada z cyklu nauki, zdarza się, że
popełniają przestępstwa, trafiają do więzienia. Przedstawiciele lokalnych instytucji
i organizacji zwracali także uwagę na dzieci i młodzież, które spędzają ogromną część
swojego czasu w domu, przed komputerami.

Grupy zainteresowania CIM „Bartłomieja”
Grupy społeczne wymieniane w trakcie konsultacji jako możliwi adresaci i współtwórcy
działań CIM:

10



dzieci i młodzież;



seniorzy;



osoby niepełnosprawne;



samotne matki;



bezrobotni;



osoby samotne (starsi - wdowcy, wdowy; młodzi);



uzdolnione dzieci;



rodzice dzieci w różnym wieku;



osoby nie radzące sobie w życiu, zagubione (uzależnienia i inne problemy);



rodziny wielodzietne;



osoby współuzależnione;



obcokrajowcy.

Ibidem.
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Dzięki formule warsztatów byliśmy w stanie wielu z tych kategorii osób poświęcić dużo
uwagi i opracować działania do nich skierowane. Wyniki uzyskane na warsztatach
przedstawimy w dalszej części raportu.

4. Działania CIM „Bartłomieja” – wyniki konsultacji
a. Poszczególne grupy
a. Młodzież jako grupa włączana w działania CIM
b. Dorośli w wieku produkcyjnym
c. Grupy osób doświadczających trudności lub zagrożonych marginalizacją sylwetki mieszkańców Służewca
i. Potrzeby i potencjał mieszkańców Służewca
b. Działania skierowane do więcej niż jednej grupy
i. Międzygrupowe – międzypokoleniowe

a. Działania kierowane do poszczególnych grup mieszkańców
a. Młodzież jako grupa włączana w działania CIM
Z badań przeprowadzonych na terenie Służewca wynika, że brakuje oferty skierowanej
do dzieci i młodzieży. Według badanych, główne potrzeby młodzieży na Służewcu
związane są z zapewnieniem im miejsc na spotkania towarzyskie i uprawianiem
sportów 11 . Zdaniem naszych rozmówców młodzież potrzebuje zwłaszcza zajęć
sportowych, siłowni czy ścianki wspinaczkowej. Młodzież potrzebuje również porad
psychologicznych, wsparcia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w trudnych
sytuacjach. Podczas konsultacji młodzież zwracała także uwagę na potrzebę miejsca
spotkań z rówieśnikami, gdzie mogliby wspólnie spędzać czas i realizować własne
inicjatywy. Przydałoby im się równie miejsce, gdzie mogliby pokazywać swoje pasje,
chwalić się osiągnięciami. Zarówno młodzież, jak i pedagodzy podkreślali potrzebę
zorganizowania zajęć z edukacji seksualnej, których brakuje w szkołach lub są źle
prowadzone.

11

Badanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Służewca, s. 3.
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Bardzo istotne są działania skierowane do młodzieży gimnazjalnej, jest to grupa, która
najrzadziej uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Trudno jest zorganizować zajęcia,
które ich zainteresują, a jednocześnie to właśnie oni bardzo ich potrzebują, aby uniknąć
destrukcyjnej ścieżki życiowej, czyli wypadnięcia z cyklu edukacyjnego.
Podczas warsztatów pytaliśmy młodzież, jakim miejscem powinno być Centrum
Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” i co powinno się tam, ich zdaniem, odbywać.
Zdaniem uczniów, CIM powinno być miejscem do realizacji pasji i dzielenia się nimi z
innymi (zarówno zainteresowań sportowych, jak i intelektualnych czy artystycznych),
miejscem spotkań, centrum wolontariatu, miejscem rozwoju (odrabianie lekcji, kursy,
nauka różnych umiejętności, warsztaty psychologiczne, edukacja seksualna). Zdaniem
młodzieży, przestrzeń CIM powinna być przede wszystkim przyjazna, zaaranżowana tak,
by miło spędzało się tam czas. Na ścianach powinny wisieć zdjęcia czy plakaty, kolory
powinny być żywe. Warto by też odmalować szary płot dookoła Centrum.

Zdaniem pedagogów szkolnych i innych osób pracujących ze służewiecką młodzieżą,
w Centrum Integracji Mieszkańców powinny być prowadzone grupy socjoterapeutyczne
dla młodzieży, warsztaty artystyczne (witraże, glina, filc), kursy (wizażu, pierwszej
pomocy, edukacja seksualna, survival), a także organizowane wyjazdy czy wycieczki.
Powinno to być także bezpieczne miejsce, w którym można po prostu spędzić czas,
odrobić lekcje czy dostać posiłek. Mógłby tam działać również klub młodzieżowy,
w ramach którego mogłyby działać zespoły muzyczne czy siłownia. Warto by także
stworzyć przestrzeń dla wolontariatu młodzieżowego.
W ramach badania potrzeb młodzieży odnośnie Centrum Integracji Mieszkańców
„Bartłomieja” przeprowadzono także ankietę skierowaną do uczniów służewieckich
szkół. Wypełniło ją 375 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.
Spośród nich ponad połowa (189) mieszka na Służewcu, 48 % to dziewczęta, 52 % chłopcy. Niemal połowa respondentów (49%) to uczniowie szkól średnich (liceów
i szkoły zawodowej), 44 % to uczniowie szkół podstawowych, zaś 7 % stanowią
uczniowie gimnazjów.
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Zdaniem młodzieży Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” powinno być przede
wszystkim miejscem rozwijania pasji i miejsce spotkań.
CIM "Bartłomieja" to miejsce w którym można ...
60%
50%
50%

43%

40%
27%

30%

19%

20%

16%

10%
0%
spotkać się

nauczyć się
czegoś

rozwijać pasje uzyskać pomoc samemu coś
zorganizować

Wykres 1. Opinie uczniów na temat przeznaczenia CIM „Bartłomieja”.
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe kilka odpowiedzi)

Licealiści najczęściej wybierali odpowiedź „miejsce spotkań”, a respondenci z pozostałych
typów szkół wskazywali najczęściej na CIM jako „miejsce rozwijania pasji”. Zwraca uwagę
wysoki udział wskazań na CIM jako miejsce, w którym można uzyskać pomoc, wśród
odpowiedzi gimnazjalistów.
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CIM "Bartłomieja" to miejsce w którym można:
70%
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50%
szkoła podstawowa
40%

gimnazjum

30%

liceum/ technikum
szkoła zawodowa

20%
10%
0%
spotkać się

nauczyć się
czegoś

rozwijać pasje

uzyskać pomoc

samemu coś
zorganizować

Wykres 2. Opinie na temat przeznaczenia CIM „Bartłomieja” wg typu szkoły.
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe kilka odpowiedzi)

W ankiecie pytaliśmy także o to, jakie zajęcia najbardziej przydałyby się w Centrum
„Bartłomieja”. Jak widać na poniższym wykresie, najwięcej wskazań uzyskały pomoc
w nauce (42 %) i doradztwo zawodowe (34 %).
Jakie zajęcia przydałyby Ci się w CIM "Bartłomieja"?
42%
34%
18%

19%

seksuolog

dor. zawodowe

pomoc w wyborze
profilu

warszt.rozwiązywania
konfliktów

warszt.
współdziałania

18%

psycholog

26%

24%

pomoc w nauce

45%
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30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Wykres 2. Opinie uczniów na temat przydatności zajęć w CIM „Bartłomieja”
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe kilka odpowiedzi)
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Kolejny wykres pokazuje rozkład odpowiedzi na pytanie o to, na jakie zajęcia najchętniej
uczniowie przyszliby do Centrum „Bartłomieja”.
Na jakie warsztaty i zajęcia przyszedłbyś/przyszłabyś do CIM
"Bartlomieja"?
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25%
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Wykres 3. Opinie uczniów na temat warsztatów lub zajęć rekreacyjnych w CIM „Bartłomieja”.
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe kilka odpowiedzi)

Największą popularnością cieszyły się sport (50 %), fotografia (38 %) i taniec (36 %).
Powyżej 15 % wskazań uzyskały także zajęcia z survivalu (szkoła przetrwania), pierwszej
pomocy, komiksu, rękodzieła i wizażu. Poniższy wykres pokazuje, że zajęcia sportowe
cieszą

się

największym

poparciem

przede

wszystkim

wśród

uczniów

szkół

podstawowych i gimnazjum. Sport może więc być dobrym sposobem na przyciągnięcie
ich do CIM.
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Czy wzięłabyś/wziąłbyś udział w zajęciach sportowych w CIM
"Bartłomieja"?
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Wykres 4. Opinie uczniów na temat chęci wzięcia udziału w zajęciach sportowych wg typu szkoły.

Uczniowie mogli także dodawać własne pomysły na to, co mogłoby odbywać się w CIM.
Wśród nich były: gry komputerowe, akrobatyka, zajęcia taneczne (nauka dance hallu,
tańca jazzowego, break dance), darmowe korzystanie z drukarek i kopiarek, kurs
samoobrony, kurs programowania komputerowego, skatepark, wycieczki, wyjścia na
basen, bilard, piłkarzyki, gotowanie (wykaz propozycji uczniów w aneksie).

W ankiecie pojawiło się także pytanie o chęć uczestnictwa w różnych wydarzeniach
i przedsięwzięciach, które mogłyby być organizowane w lub przez Centrum
„Bartłomieja”.
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W jakich wydarzeniach i przedsięwzięciach CIM "Bartłomieja"
wziąłbyś/wzięłabyś udział?
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Wykres 5. Opinie uczniów na temat wydarzeń w CIM „Bartłomieja”.
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe kilka odpowiedzi)

Jak widać, spośród podanych propozycji, uczniowie najczęściej wybierali pokazy filmowe
(54 %). Ten pomysł pojawił się także podczas warsztatów. Popularne były również
wyjścia do miejsc takich jak Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Chopina.

Zarówno warsztaty z młodzieżą, jak i spotkanie z pedagogami, a także ankieta, pokazują,
że w Centrum Integracji Mieszkańców powinny być prowadzone zajęcia z edukacji
seksualnej. Poniższy wykres pokazuje rozkład odpowiedzi popierających taką inicjatywę,
według rodzaju szkoły.
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Czy przydałyby Ci się zajęcia z seksuologiem?
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Wykres 6. Opinie uczniów na temat udziału w zajęciach z seksuologiem wg typu szkoły.

Chęć uczestnictwa w takich zajęciach jest największa wśród uczniów szkół średnich,
a szczególnie szkoły zawodowej.
Innym pomysłem na działalność Centrum Integracji Mieszkańców, który pojawiał się
wielokrotnie, było stworzenie centrum wolontariatu, gdzie mogłyby się zgłaszać osoby
chętne by pomagać innym, a także ci potrzebujący pomocy. Poniższy wykres pokazuje
rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy chciał(a)byś zostać wolontariuszem w ramach
działań CIM?”
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Czy chciałabyś/chciałbyś zostać wolontariuszem w ramach działań
CIM "Bartłomieja"?
30%

27%
25%

25%
20%
16%
15%
9%

10%
5%
0%
szkoła podstawowa

gimnazjum

liceum/ technikum szkoła zawodowa

Wykres 7. Deklaracje uczniów dot. chęci zostania wolontariuszem wg typu szkoły.

Największy potencjał, jeśli chodzi o wolontariat, drzemie w uczniach liceum i gimnazjum.
Warto uzupełnić, że dziewczęta częściej deklarowały chęć zaangażowania się
w wolontariat niż chłopcy; w grupie młodszej (szkoła podstawowa i gimnazjum)
zainteresowanie wolontariatem zadeklarowało 23% dziewcząt i 10% chłopców, wśród
uczniów liceum i szkoły zawodowej, 29% dziewcząt i 12% chłopców12.

Wśród młodzieży jest sporo osób, które chętnie skorzystałyby z dostępu do darmowego
Internetu w Centrum „Bartłomieja”.

Jak widać na poniższym wykresie, są to głównie uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjum.

12

RóŜnica jest istotna statystycznie, test χ² dla grupy młodszej wynosi 5,675 (p=0,017), dla grupy starszej 8,026
(p=0,000).
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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Czy skorzystałbyś/skorzystałabyś z kafejki interentowej w CIM
"Bartłomieja"?
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Wykres 8. Deklaracje uczniów dotyczące chęci skorzystania z Internetu wg typu szkoły.

Jeśli chodzi o godziny, w których uczniowie deklarowali możliwość przychodzenia do CIM
„Bartłomieja”, w dni powszednie najczęściej (47%) pojawiał się zakres godzin 16:0020:00, w dalszej kolejności 12:00-16:00 (24%). W weekendy najlepszą porą według
respondentów są godziny 12:00-16:00 (40%) oraz 16:00-20:00 (32%).

Przeanalizowano także zróżnicowanie zapotrzebowania młodzieży na działania CIM
„Bartłomieja” ze względu na płeć. Omówimy kilka kwestii, w których ujawniły się
największe różnice między chłopcami a dziewczętami.
Po pierwsze, dziewczęta zgłaszają większe zapotrzebowanie na pomoc w wyborze profilu
klasy, i kierunku studiów (po 30% w obu grupach wiekowych, w stosunku do 17 i 24%
chłopców)13.

13

RóŜnica jest istotna statystycznie tylko dla grupy młodszej, χ² wynosi 4,421 (p=0,035). Młodsza grupa wiekowa
obejmuje uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, starsza uczniów liceów, techników i szkoły zawodowej.
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

30

Dziewczęta częściej deklarują również chęć skorzystania z pomocy psychologa:
w młodszej grupie wiekowej 22% w stosunku do 7% chłopców, wraz z wiekiem różnica
ta zmniejsza się do poziomu 24% i 17% odpowiednio14.
Można z tego wywnioskować, że dziewczęta, szczególnie młodsze, są bardziej otwarte na
wsparcie, i być może łatwiej z taką propozycją do nich dotrzeć niż do chłopców.
Dziewczęta z grupy młodszej bardziej entuzjastycznie reagują na możliwość
zorganizowania wydarzenia w Klubie młodzieżowym (45% w stosunku do 26%
chłopców)15, mimo, że rzadziej niż chłopcy wybierają propozycję, że CIM to miejsce,
w którym można coś samemu zorganizować (13% do 21% chłopców w grupie młodszej,
różnica nie jest istotna statystycznie). Może to oznaczać, że dziewczęta bardziej niż
chłopcy potrzebują bardziej zdefiniowanych możliwości działania dla rozwinięcia
własnej inicjatywy.
Dziewczęta również częściej deklarują zainteresowanie fotografią, tańcem i wizażem,
chłopcy chętniej wybierają sport, survival (różnice w przypadku tych dwóch ostatnich
propozycji ujawniły się tylko w grupie starszej)16.

Zarówno w ankiecie, jak i podczas warsztatów uczniowie podkreślali także konieczność
dobrego i skutecznego promowania działalności Centrum „Bartłomieja”. Ich zdaniem
Centrum powinno koniecznie posiadać dobrą i przejrzystą stronę internetową, na której
znajdowałyby się wszystkie informacje (informacje kontaktowe, godziny otwarcia,
repertuar zajęć, informacja nt. tego jak zgłosić własną inicjatywę, wirtualna tablica
ogłoszeń etc.). Inną ważną kwestią, która się pojawiła jest kwestia nazwy Centrum.
Zdaniem młodzieży słowo „centrum” nie brzmi dobrze, sugeruje bowiem, że jest to
instytucja pomocowa, kojarząca się z biedą. Bardziej przyjazna i mniej stygmatyzująca
byłaby na przykład nazwa „klub”, czy „dom”. Jest to istotna dla młodzieży kwestia,

14

RóŜnica jest istotna statystycznie tylko dla grupy młodszej, χ² wynosi 8,867 (p=0,003).
RóŜnica jest istotna statystycznie, χ² wynosi 7,057 (p=0,008).
16
RóŜnice są istotne statystycznie. Dla fotografii χ² wynosi 12,173 (p=0,000) w grupie młodszej i 5,521 (p=0,033)
w grupie starszej; dla tańca róŜnica jest istotna statystycznie tylko w grupie młodszej, χ² wynosi 46,593 (p=0,000);
dla wizaŜu χ² wynosi 9,924 (p=0,002) w grupie młodszej i 25,831 (p=0,000) w grupie starszej; dla sportu w grupie
starszej χ² wynosi 6,316 (p=0,012); dla survivalu χ² wynosi 4,767 (p=0,029).
15

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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ponieważ dla wielu osób byłoby kłopotliwym przyjście do instytucji, która sugeruje
konieczność korzystania z pomocy i nie radzenie sobie w życiu.

Służewiecka młodzież – podsumowanie
Podsumowując informacje na temat potrzeb służewieckiej młodzieży zebrane podczas
całych konsultacji, można wyłonić kilka najważniejszych rodzajów działań, które
Centrum Integracji Mieszkańców powinno skierować do tej grupy. Są to po pierwsze
działania umożliwiające rozwój dzieciom i młodzieży, czyli pomoc w nauce, nauka
języków i innych umiejętności (fotografia, taniec, grafika komputerowa, programowanie,
tworzenie muzyki). Bardzo duże jest zapotrzebowanie na zajęcia sportowe (piłka nożna,
siłownia, ścianka wspinaczkowa, skatepark, basen, taniec, ping pong). Część z tych zajęć
mogłaby być koordynowana przez CIM, choćby w formie organizowania wyjść np. na
basen. Po drugie, są to działania związane ze wspieraniem dzieci i młodzieży – grupy
socjoterapeutyczne, porady psychologa, warsztaty z umiejętności komunikacyjnych,
interpersonalnych. Zarówno młodzież, jak i pedagodzy, chętnie widzieliby w CIM miejsce
na zajęcia z edukacji seksualnej. Ponadto, badana młodzież chciałaby też, aby CIM stało
się miejscem spotkań, gdzie można by poznać osoby w swoim wieku, spędzać z nimi czas,
zarówno w CIM (pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi osobami, wspólne zajęcia,
zespół muzyczny), jak i poza nim (wycieczki, wyjścia do kina czy na basen). Zdaniem
uczniów, którzy wzięli udział w konsultacjach CIM powinno być także centrum
wolontariatu.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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b. Pracujący dorośli jako grupa włączana w działania CIM „Bartłomieja”
Z uwagi na profil wiekowy osób wypełniających ankietę internetową, potraktujemy jej
wyniki jako informacje na temat opinii w sprawie działań CIM osób dorosłych w wieku
produkcyjnym, najprawdopodobniej w większości pracujących. Osoby takie można
postrzegać jako zasób Służewca – są to osoby, które mogłyby zaoferować coś ze swoich
umiejętności czy zdolności. Niektórzy z nich deklarowali w ankiecie konkretne formy
działania, dlatego warto zrozumieć, co mogłoby takie osoby przyciągnąć do CIM.
Najczęściej zaznaczanymi propozycjami były szkolenia, wydarzenia kulturalne i zajęcia
rekreacyjne.
W jakiego typu wydarzeniach, spotkaniach, imprezach lub zajęciach
chciał(a)by Pan/i uczestniczyć w CIM "Bartłomieja"?
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Wykres 9. Deklaracje respondentów dotyczące chęci wzięcia udziału w poszczególnych rodzajach
zajęć lub wydarzeń (odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe kilka odpowiedzi).

Po zaznaczeniu zainteresowania którąś z możliwości w pierwszym pytaniu,
respondentowi wyświetlały się możliwości z tego zakresu. I tak, w ramach szkoleń
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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chętnie wybierano angielski, kursy pierwszej pomocy, warsztaty dla rodziców oraz
zajęcia z umiejętności psychospołecznych (działania w grupie).
W jakiego typu kursach i szkoleniach organizowanych przez CIM
„Bartłomieja” uczestniczył(a)by Pan(i)?
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Wykres 10. Opinie respondentów na temat rodzaju szkoleń i kursów (odpowiedzi nie sumują się
do 100%, możliwe kilka odpowiedzi).

Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, powodzeniem cieszyły się przedstawienia teatralne,
pokazy filmów, kabarety i koncerty muzyki rozrywkowej.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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W jakiego typu wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CIM
„Bartłomieja” uczestniczył(a)by Pan(i)?
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Wykres 11. Opinie respondentów na temat rodzaju wydarzeń kulturalnych (możliwe wiele
odpowiedzi)

Wśród zajęć ruchowych najczęściej wskazywano fitness, taniec i siłownię.
W jakiego typu zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez
CIM „Bartłomieja” uczestniczył(a)by Pan(i)?
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Wykres 12. Opinie respondentów na temat rodzaju zajęć sportowych (odpowiedzi nie sumują się
do 100%, możliwe kilka odpowiedzi)

Z warsztatów artystycznych najchętniej wybierano ceramikę, fotografię i rysunek.
Z wycieczek, wycieczki krajoznawcze i połączone ze zwiedzaniem.
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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Podsumowując, najbardziej atrakcyjne elementy dla grupy dorosłych w wieku
produkcyjnym to: przedstawienia, filmy, muzyka rozrywkowa, fitness, taniec, siłownia,
ceramika, fotografia, rysunek, wycieczki ze zwiedzaniem oraz kursy: angielski, pierwsza
pomoc, warsztaty dla rodziców, zajęcia z umiejętności psychospołecznych.

c. Grupy osób doświadczających trudności lub zagrożonych marginalizacją – sylwetki
mieszkańców Służewca opracowane na warsztatach
Na warsztatach z mieszkańcami, urzędnikami i pracownikami CIM zajęliśmy się
opracowaniem działań skierowanych do poszczególnych typów osób, które zostały
uznane za najważniejsze grupy docelowe CIM. Kategorie te to:


seniorzy;



samotne matki;



zdolne dzieci z rodzin z problemami;



rodzice nastolatków;



osoby niepełnosprawne;



osoby samotne, z problemem alkoholowym;



samotni seniorzy;



osoby bezrobotne.

Dla każdej z tych kategorii uczestnicy warsztatów opracowali w podgrupach konkretną
fikcyjną postać (np. seniora, osobę niepełnosprawną, rodzica nastolatka), to znaczy
określali jej płeć, wiek, nadawali jej imię i nazwisko, zastanawiali się nas jej cechami,
potrzebami, możliwościami. Następnie postać była odgrywana przez jednego z członków
podgrupy na forum grupy. Dzięki temu zebraliśmy wiedzę na temat różnych kategorii
osób, stanowiących potencjalne grupy docelowe dla CIM, informacje dotyczące ich
potrzeb, ich potencjału oraz projekty działań skierowanych do poszczególnych grup.
Postaci zostały opracowane z duża dbałością o detale, bardzo plastycznie i ekspresyjnie.
Zadanie wciągnęło uczestników, uczestniczyli w nim z zaangażowanie. Poniżej
przedstawiamy kolejno poszczególne opracowane postaci.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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SENIOR
ARKADIUSZ SMOLEŃ, 74 LATA
…mieszkam na Bokserskiej, mam małą emeryturę, nie stać mnie na leki, jestem zakłopotany
swoim ubóstwem, wstydzę się wychodzić z domu. Jestem schorowany, a czasem od 5 rano
muszę stać w kolejce po numerek do lekarza… (fragment autoprezentacji postaci)

Potrzeby seniora na przykładzie opracowanej postaci:


Uniwersytet III wieku, klub seniora, spotkania towarzyskie, miejsce do spędzenia
czasu w ciągu dnia;



kursy, prelekcje, np. o zdrowiu;



zajęcia manualne;



spotkania z psychologiem, możliwość zwierzenia się, porozmawiania, grupa
terapeutyczna;



wsparcie dla osób z problemami;



terapia.

Warto uzupełnić tę listę o refleksję płynącą z analizy pomysłów, które zebraliśmy
podczas balu seniora i rozmów z seniorami. Jak można przypuszczać, zebrane pomysły
zaspokajają jedną lub więcej z 5 potrzeb. Te potrzeby to:


potrzeba rozwoju i edukacji;



potrzeba ruchu;



potrzeba rozrywki;



potrzeby artystyczne;



potrzeby towarzyskie.

Najczęściej wymieniano: kursy komputerowe dla seniorów, gimnastykę, warsztaty
plastyczne, klub towarzyski, słuchanie muzyki, wycieczki i zabawy. Pojawiły się również
oryginalne propozycje takie jak oferta przyniesienia tekstów starych piosenek w celu
wspólnego śpiewania.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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SAMOTNA MATKA
GRAŻYNA MALICKA, 30 LAT
…Mam 30 lat, mam dwójkę dzieci w wieku 4 i 7 lat, jedno z dzieci jest niepełnosprawne.
Wychowuję je sama, potrzebuję odrobiny czasu wolnego dla siebie. Nie wiem o tym, że
powstało na Służewcu jakieś centrum… (fragment autoprezentacji postaci)

Potrzeby samotnych matek na przykładzie opracowanej postaci:


porady prawnika (rozwód, alimenty);



Spotkanie z innymi matkami, rozmowa;



Spotkania z doświadczonymi osobami (np. dojrzałymi kobietami);



Porady psychologa, ale tym czasie ktoś musi zająć się dziećmi;



Mini-przedszkole, świetlica, żeby zostawić dzieci, zwłaszcza w weekendy;



Wymiana ubrań dziecięcych;



Wymiana opieki.

ZDOLNE DZIECKO Z RODZINY Z PROBLEMAMI
KASIA 10 LAT
…Chodzę do szkoły na Niegocińskiej do 3 klasy, chodzę na obiady w szkole i do świetlicy.
Tata nadużywa alkoholu. Brakuje mi miłości w domu. W szkole był taki pan na lekcji
wychowawczej i zapraszał do Centrum na różne zajęcia, ale ja nie wiem gdzie to jest, chyba
gdzieś bardzo daleko… (fragment autoprezentacji postaci)

Potrzeby uzdolnionego dziecka z rodziny z problemami:


kolonie i zimowiska;



pomoc odrabiania lekcji i rozwijaniu zdolności;



potrzeba ładnych ubrań, np. wymiana między nastolatkami;



klub zainteresowań (np. chór). Rozwój zdolności;



dofinansowanie prezentów świątecznych;



Dodatkowe posiłki.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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W tej postaci skoncentrowały się zarówno potrzeby socjalne, terapeutyczne, jak i rozwoju
edukacyjnego zdolnego dziecka. Postać ta dobrze obrazuje pożądaną wszechstronność
działań CIM.
Jeśli chodzi o dzieci w ogóle, warto dodać, że część rodziców małych dzieci podkreślała
zupełny brak oferty dla najmłodszych dzieci w wieku od 1 do 7 lat na Służewcu, i duże
zapotrzebowanie na takie działania.

RODZIC NASTOLETNIEGO DZIECKA
Jakub Puchatek 40 lat (ojciec nastoletniego syna i dwójki małych dzieci)
…Z zawodu jestem mechanikiem, mieszkam na ul. Gotarda, mam problemy wychowawcze
z synem-nastolatkiem. Lubię psy. Potrafię zająć się dziećmi, ugotować, jestem złotą rączką.
Nic nie wiem o Centrum!... (fragment autoprezentacji postaci)

Potrzeby rodzica nastolatka na przykładzie opracowanej sylwetki:


poznać osoby o podobnych zainteresowań, w podobnej sytuacji życiowej, klub
towarzyski;



oglądanie meczów z innymi mieszkańcami;



możliwość gry w piłkę nożną dla syna nastoletniego;



porady psychologiczne dla rodziców;



zajęcia sportowe dla młodzieży (integrujące, uczące współpracy), sztuki walki,



grupy wsparcia dla młodzieży;



siłownia;



nauka gotowania dla mężczyzn prowadzona przez mężczyznę (oferta postaci).

Na przykładzie tej postaci zauważamy potrzeby rodzica (porada psychologiczna), jego
dziecka (piłka nożna), ale również potencjał postaci – możliwość poprowadzenia
warsztatów kulinarnych dla mężczyzn.
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OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA
Irena, 50 lat (niedosłysząca, księgowa, samotna)
…Nie mam dzieci, mieszkam sama w bloku na Bokserskiej. Lubię malować, czytać, nie lubię
bałaganu przestrzennego, ani aktów wandalizmu. Potrafię wczuć się w trudną sytuację
innych, wiem, że powstało niedawno Centrum Integracji Mieszkańców, chcę tam realizować
swoje zainteresowania… (fragment autoprezentacji postaci)

Potrzeby osoby niepełnosprawnej na przykładzie opracowanej postaci:


uzyskać informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych;



chętnie pomogę w organizacji jakichś wydarzeń (jako wolontariat);



chcę się zintegrować z ludźmi aktywnymi i o optymistycznym nastawieniu do
życia;



potrzebuję miejsca, gdzie mogę spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach;



nordic walking;



wspólne spacery, wspólny jogging;



klub niedosłyszących;



„bank czasu” – wymienianie się usługami (wzajemna opieka nad dziećmi itd.);



malowanie, nauka malowania;



wernisaże prac plastycznych;



planowanie wyglądu osiedla, robienie czegoś żeby okolica ładniej wyglądała;



chętnie się zintegruje i pozna nowych ludzi;



spotkania osób o podobnych zainteresowaniach a niekoniecznie w tym samym
wieku;



„osiedlowi dziadkowie” opiekujący się dziećmi, które nie mają swoich dziadków.

Nakreślona powyżej postać osoby niepełnosprawnej – w tym przypadku słuchowo –
zwraca uwagę potencjałem (zainteresowania, chęć działania), który z pewnością można
twórczo wykorzystać w działaniach CIM. Oczywiście trzeba także wziąć pod uwagę osoby
o innym typie niepełnosprawności projektując działania CIM.
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OSOBA SAMOTNA, Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
Krystyna (70 lat wdowa samotna problem z alkoholem)
Mieszkam samotnie, spędzam czas w domu, lubię wieczorem wypić sobie jakiś alkohol, czuję
się samotna, nie mam towarzystwa, czuję się wyobcowana i myślę że nikt nie chce mojego
towarzystwa. Nie wiem, że istnieje takie miejsce jak CIM. Do „Bartłomieja” przyszłabym, ale
ktoś chyba musiałby mnie tam zaprowadzić, zachęcić, tak sama to na pewno nie pójdę.
Brakuje mi życzliwych ludzi, kogoś kto wysłucha. (fragment autoprezentacji postaci)

Potrzeby osoby samotnej z problemem alkoholowym na podstawie opracowanej postaci:


potrzeba pobycia z ludźmi, kontaktu, towarzystwa, rozmowy, wsparcia;



rehabilitacja, zajęcia rekreacyjne, wspólny jogging;



wycieczki;



wspólne zajęcia dla osób w różnym wieku.



dla tej pani wiarygodna informacja o Centrum byłaby od sąsiadów lub od księdza

potrzeby nieuświadomione:


porady psychologa lub psychoterapeuty;



grupa wsparcia.

SAMOTNY SENIOR
Leon Świtecki , 85 lat,
…mieszkam na ul. Śniardwy, pamiętam jak tam były pola, kapusta i zające, lubię spacery
i zakupy, nie znoszę psich kup, brakuje mi rozmów z sąsiadami… (fragment autoprezentacji
postaci)
Potrzeby samotnego seniora na podstawie opracowanej postaci:


chciałby się spotykać ze znajomymi w swoim wieku;



potańcówki, bale seniora;



miejsce spotkań, klub dyskusyjny, np. spotykający się raz na dwa tygodnie, żeby
opowiedzieć swoje wspomnienia lub porozmawiać o przeczytanej książce;
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przydałby się wolontariusz – nauka obsługi różnych urządzeń (jak telefon,
bankomat).

OSOBA BEZROBOTNA
Jerzy Jeżyk, 60 l., dobrze wykształcony, z zawodu ekonomista
mieszkam na Wałbrzyskiej, jestem w pełni sił, ale bez pracy, mam depresję, już 5 lat jestem
bez pracy, na rencie. Ciężko mi się dostać do lekarza. Chciałbym jeszcze znaleźć jakąkolwiek
pracę. Lubię pracę z komputerem. Jestem domatorem, nie lubię nowych sytuacji. (fragment
autoprezentacji postaci)
Potrzeby osób bezrobotnych na podstawie opracowanej postaci:


potrzebuje dowiedzieć się o CIM;



szukanie pracy, informacja, spotkanie ludzi;



wymiana doświadczeń z innymi ludźmi;



kontakt z pracodawcami.

Osoby bezrobotne stanowią w tej chwili podstawową grupę odbiorców działań CIM
„Bartłomieja”, a dokładniej Zespołu aktywności zawodowej OPS, który ma tam swoją
siedzibę. Uwzględnienie tej grupy przez uczestników konsultacji oznacza poparcie dla
realizowania usług skierowanych do bezrobotnych przez CIM „Bartłomieja”.

Potrzeby i potencjał mieszkańców Służewca
Postaci stworzone w podgrupach obrazują potrzeby różnych grup służewian, takie jak
potrzeba towarzystwa, porady, wsparcia, miejsca spotkań, a także ich potencjał:
umiejętności, pasje, zasoby, takie jak majsterkowanie, komputery, wolny czas,
wykształcenie lub wiedza związana z wykonywanym zawodem. Potencjał mieszkańców
Służewca ujawnił się w niektórych pomysłach zgłoszonych podczas warsztatów – m.in.
uczestnicy mieli pomysł, aby włączyć lekarzy mieszkających w okolicy do organizacji
prelekcji dotyczących zdrowia, inny pomysł dotyczył wykorzystania pracowników
naukowych Uniwersytetu Warszawskiego,

mieszkających w

Domu Pracownika

Naukowego, do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ankieta
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internetowa została również skonstruowana w sposób umożliwiający zaproponowanie
własnego wkładu w CIM, na przykład jeden z respondentów napisał w formularzu
zgłoszeniowym:
Jestem nauczycielem, mam doświadczenie z reedukacją, zarządzaniem oświatą,
informatyką. (…)
Mogę poprowadzić np. reedukację, matematykę dla młodszych dzieci, podstawy obsługi
komputera, edytorów np. dla seniorów.
Wnioskiem płynącym z konsultacji jest pomysł na „spotykanie” potrzeb jednych grup
i potrzeb lub potencjałów innych grup, tak ja w przypadku młodych wolontariuszy,
którzy mogą przydać się seniorom ucząc ich obsługi komputera lub telefonu
komórkowego.

b. Działania skierowane do więcej niż jednej grupy
Oprócz myślenia kategoriami potrzeb jednej grupy (np. „seniorzy”, „osoby bezrobotne”,
„samotne matki”) chcemy podkreślić wątek działań skierowanych do więcej niż jednej
grupy, albo nawet do ogółu mieszkańców Służewca, który pojawił się w trakcie
konsultacji. Chcemy zwrócić uwagę na działania międzygrupowe i międzypokoleniowe.

i. Działania międzygrupowe – międzypokoleniowe
Przykłady działań międzygrupowych, w tym międzypokoleniowych pojawiały się
w trakcie konsultacji, można wśród nich wyróżnić:


organizację wymiany umiejętności – seniorzy uczą młodzież, młodzież uczy
seniorów, m.in.
o młodzi wolontariusze uczą seniorów np. obsługi komputera
o nastolatki uczą się szydełkowania od seniorek
o dzielenie się wspomnieniami o Służewcu i Warszawie osób starszych
z młodszymi



Organizację służewieckiego banku czasu, na przykład w postaci działania
o „osiedlowej babci, osiedlowego dziadka”
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Organizację zajęć umożliwiających uczestnictwo rodziców i dzieci jednocześnie
(np. zajęcia taneczne, plastyczne).

Niektórzy uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na to, że sama nazwa „Centrum
Integracji Mieszkańców” skłania do myślenia o CIM jako o przestrzeni, w której każdy
mieszkaniec Służewca może dobrze się czuć i spotkać znanych i nieznanych, podobnych,
ale również odmiennych współmieszkańców osiedla.

5. Główne wnioski i rekomendacje dla CIM Bartłomieja
a. Główne wnioski
b. Działania CIM dla poszczególnych grup - podsumowanie
c. Działania CIM - rekomendacje
Podsumowując

proces

konsultacji

dotyczący

Centrum

integracji

mieszkańców

„Bartłomieja”, chcemy podkreślić, że już same konsultacje były wydarzeniem
integracyjnym na Służewcu, dały możliwość spotkania się osób, które wcześniej nie
wiedziały o swoim istnieniu, umożliwiły poszerzenie ich spojrzenia o perspektywę osób
o odmiennych potrzebach, pozwoliły mieszkańcom zapoznać się z władzą lokalną
i pracownikami CIM, a im – z mieszkańcami.
Konsultacje wyzwoliły kreatywność mieszkańców i dały przestrzeń dla inicjatywy –
mieszkańcy zaczęli zgłaszać własne pomysły, poprzez zgłoszenia internetowe, ale
również osobiste do pracowników CIM.

a. Główne wnioski
1. Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” jest w opinii mieszkańców potrzebne
na Służewcu.
2. Jest wiele grup, które należy uwzględnić w działaniach CIM, między innymi


seniorzy;



młodzież;



osoby zagrożone wykluczeniem lub doświadczające trudności życiowych,
takie jak osoby bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne, rodzice
nastolatków, samotne matki, osoby samotne.
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3. Projektując działania CIM warto wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby, ale również
potencjał mieszkańców, również z grup zagrożonych lub doświadczających trudności.
4. Skuteczna integracja skierowana jest nie tylko do wybranej grupy zagrożonej
wykluczeniem, obejmuje całą społeczność. Oznacza to uwzględnienie w działaniu CIM
także osób nie zagrożonych problemami, zwanych w żargonie socjologicznym
„normalsami”.
5. Mieszkańcom Służewca potrzebne jest miejsce spotkań – CIM może stworzyć ważną
lokalnie przestrzeń społeczną.

b. Działania dla poszczególnych grup – podsumowanie
W ramach konsultacji społecznych zdiagnozowaliśmy zapotrzebowanie bądź celowość
skierowania uwagi CIM „Bartłomieja” na kilka grup docelowych: seniorów, młodzież,
pracujących

dorosłych

oraz

osoby

doświadczające

trudności

bądź

zagrożone

wykluczeniem. Poniżej podsumujemy działania, jakie mogłoby prowadzić CIM wobec
każdej z tych grup.

Seniorzy
W ramach konsultacji zdiagnozowaliśmy 5 podstawowych potrzeb wśród osób starszych.
Te potrzeby to:


potrzeba rozwoju i edukacji;



potrzeba ruchu;



potrzeba rozrywki;



potrzeby artystyczne;



potrzeby towarzyskie.

W trakcie konsultacji seniorzy najczęściej wymieniali zapotrzebowanie na kursy
komputerowe dla seniorów, gimnastykę dla osób starszych, warsztaty plastyczne, klub
towarzyski, słuchanie muzyki, wycieczki i zabawy (bale). Pojawiły się również oryginalne
propozycje takie jak oferta przyniesienia tekstów starych piosenek w celu wspólnego
śpiewania. Inne propozycje, które warto rozważyć to: Uniwersytet III wieku, kursy,
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prelekcje, np. o zdrowiu, zajęcia manualne, spotkania z psychologiem, możliwość
zwierzenia się, porozmawiania, grupa terapeutyczna.

Młodzież
Podsumowując informacje na temat potrzeb służewieckiej młodzieży zebrane podczas
całych konsultacji, można wyłonić kilka najważniejszych rodzajów działań, które
Centrum Integracji Mieszkańców powinno skierować do tej grupy. Są to po pierwsze
działania umożliwiające rozwój dzieciom i młodzieży, czyli pomoc w nauce, nauka
języków i innych umiejętności (fotografia, taniec, grafika komputerowa, programowanie,
tworzenie muzyki). Bardzo duże jest zapotrzebowanie na zajęcia sportowe (piłka nożna,
siłownia, ścianka wspinaczkowa, skatepark, basen, taniec, ping pong). Część z tych zajęć
mogłaby być koordynowana przez CIM, choćby w formie organizowania wyjść np. na
basen. Po drugie, są to działania związane z wspieraniem dzieci i młodzieży – grupy
socjoterapeutyczne, porady psychologa, warsztaty z umiejętności komunikacyjnych,
interpersonalnych. Zarówno młodzież, jak i pedagodzy, chętnie widzieliby w CIM miejsce
na zajęcia z edukacji seksualnej. Ponadto, badana młodzież chciałaby też, aby CIM stało
się miejscem spotkań, gdzie można by poznać osoby w swoim wieku, spędzać z nimi czas,
zarówno w CIM (pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi osobami, wspólne zajęcia,
zespół muzyczny), jak i poza nim (wycieczki, wyjścia do kina czy na basen). Zdaniem
uczniów, którzy wzięli udział w konsultacjach, CIM powinno być także centrum
wolontariatu.

Pracujący dorośli
Pracujących dorosłych można postrzegać jako zasób Służewca – są to osoby, które
mogłyby zaoferować coś ze swoich umiejętności czy zdolności. Niektórzy z nich
deklarowali w ankiecie konkretne formy działania, dlatego warto zrozumieć, co mogłoby
takie osoby przyciągnąć do CIM. Najbardziej atrakcyjne elementy dla grupy dorosłych
w wieku produkcyjnym to: przedstawienia, filmy, muzyka rozrywkowa, fitness, taniec,
siłownia, ceramika, fotografia, rysunek, wycieczki ze zwiedzaniem oraz kursy: angielski,
pierwsza pomoc, warsztaty dla rodziców, zajęcia z umiejętności psychospołecznych.
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Osoby doświadczające trudności lub zagrożone wykluczeniem, takie jak osoby
bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne, rodzice nastolatków, samotne matki, osoby
samotne
Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób o zróżnicowanych problemach i doświadczających
różnych trudności, Centrum „Bartłomieja” powinno stanowić:


przestrzeń porad: prawnika, psychologa, terapeuty (mogą być przydatne
w przypadku każdej z analizowanych grup);



przestrzeń do spotkania się mieszkańców, od towarzyskich wydarzeń (np.
spacery, zajęcia, potańcówki dla osób starszych, samotnych, zajęcia sportowe),
realizacji zainteresowań i pasji, do grup o charakterze terapeutycznym (grupy
wsparcia, przydatne w przypadku osób uzależnionych, doświadczających
trudności);



przestrzeń wymiany: czasu, umiejętności, przedmiotów, opieki, tak aby możliwe
było wzajemne zaspokajanie niektórych potrzeb przez mieszkańców nawzajem;



przestrzeń, w której można uzyskać wsparcie socjalne – takie jak posiłek,
ubrania, wyjazd wakacyjny, bon na święta, albo dysponujące informacją na ten
temat, zgodnie z kolejnym wymiarem;



przestrzeń informacji, niezbędna dla osób niepełnosprawnych, uzależnionych,
znajdujących się w trudnej sytuacji, na temat ich uprawnień oraz innych działań
do nich skierowanych.

c. Działania CIM – rekomendacje
1. Projektując działania należy brać pod uwagę różne grupy mieszkańców, dążyć do
„projektowania uniwersalnego społecznie”, czyli biorącego z góry pod uwagę
w swoich działaniach grupy społeczne o różnych potrzebach.
2. W dążeniu do integracji mieszkańców Służewca pomocne może okazać się
poszukiwanie sposobów na synergiczne łączenie potrzeb i zasobów różnych grup
mieszkańców.
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3. Korzystne wydaje się oddolne projektowanie działań: przyjmowanie pod dach CIM
inicjatyw i pomysłów mieszkańców, zachęcanie ich do aktywności społecznej.
4. Kluczowa jest w tej chwili rola informowania mieszkańców o istnieniu i działaniach
CIM. Sposoby rozpowszechnienia informacji, które zasugerowali uczestnicy konsultacji
to:


strona internetowa;



informacje na forach internetowych;



ulotki, plakaty –tablice informacyjne, tablice na klatkach schodowych, w DK Kadr;



gazety lokalne: Pasmo, Południe;



dostęp do niektórych osób stanowi wyzwanie. Są to m.in. osoby rzadko
wychodzące z domu, niepełnosprawne ruchowo, nieśmiałe, nie umiejące poruszać
się w Internecie. W takich przypadkach ważne jest bezpośrednie docieranie do
osób potrzebujących, działania w terenie i aktywne poszukiwania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych: mieszkańcom, urzędnikom,
radnym oraz pracownikom CIM „Bartłomieja” za wspólną pracę w trakcie konsultacji.
Zespół konsultacyjny

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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6. ANEKS
a. Opracowania dotyczące Służewca
b. Scenariusze wywiadów i warsztatów oraz ankiety
c. Wykaz pomysłów na działania CIM z ankiety z młodzieżą

a. Opracowania dotyczące Służewca
1. „Szybka Ocena i Reakcja. Dzieci i młodzież Mokotowa wobec zagrożeń. Podejmowane
działania profilaktyczne” – raport z badań przeprowadzonych w Dzielnicy Mokotów
m. st. Warszawy w 2004 roku,
2. „Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy”
z 2005 roku
3. raport z badania potrzeb mieszkańców i mieszkanek Służewca przeprowadzonego
w 2010 roku w ramach projektu „Działania na rzecz stworzenia i wzmocnienia
samorządności i poczucia odpowiedzialności mieszkańców Służewca Przemysłowego
za ich osiedle”
4. materiały dostarczone przez OPS Dzielnicy Mokotów dotyczące projektu CIM
„Bartłomieja”

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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b. Scenariusze wywiadów i warsztatów

1. Scenariusz fokusa z lokalnymi działaczami
2. Scenariusz warsztatu z młodzieżą
3. Scenariusz dyskusji z pedagogami
4. Scenariusz warsztatów z mieszkańcami, urzędnikami i pracownikami CIM.
1. SCENARIUSZ FOKUSA Z LOKALNYMI DZIAŁACZAMI I PRZEDSTAWICIELAMI
INSTYTUCJI – CIM „BARTŁOMIEJA” 22.02.2011
Czas: 1,5h – 2h
CELE I PRODUKTY:
Badanie:
• Uzyskanie społecznej mapy Służewca – kogo można tam spotkać i gdzie
Konsultacje:
• Do kogo powinno być kierowane Centrum Integracji – opinia działaczy
• Projekt działań dla poszczególnych grup / dla wszystkich
• Sposoby jak docierać do tych grup
(ew. integracja i animacja aktywności uczestników, zebranie rąk do działania)
WPROWADZENIE (5 min)
- informacja o konsultacjach (CKS jako organizator, dzielnica)
- zakres przestrzenny konsultacji i adresowania działań CIM
- celem spotkania jest uzyskanie wiedzy i opinii na temat przyszłej działalności CIM
- opowiedzieć o ramie czasowej – rozpoznanie, metody animacyjne, materiały zastane,
grupy warsztatowe)
- reguły dyskusji plus czas spotkania
ROZGRZEWKA (15 min)
- przedstawienie się (siebie i organizacji / instytucji) – zaznaczenie na mapie – instytucji,
organizacji, zasięgu, ew. miejsca zamieszkania
SPOŁECZNA MAPA SŁUŻEWCA
Cel: Uzyskanie listy grup / kategorii społecznych / typów społecznych mieszkających na
Służewcu.
(Jaki jest cel działania centrum?)

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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NASZE WPROWADZENIE (5 min)
co wiadomo o mieszkańcach Służewca/ Służewcu na podstawie opracowań
i cześniejszych badań
(grupy docelowe przewidywane przez Urząd Dzielnicy – seniorzy, młodzież, kobiety
w trudnej sytuacji)
JACY LUDZIE MIESZKAJĄ NA SŁUŻEWCU? (15 min.)
Kogo można tu spotkać?
(lista)
Gdzie?
(mapa, na flipczarcie post-it’y przyklejamy)
Jakie jest w takim razie ZADANIE/ZADANIA/(MISJA) Centrum Integracji Mieszkańców
działającego na tym obszarze, wśród tych ludzi?
(wypisujemy na flipczarcie)
KTÓRE GRUPY / KATEGORIE POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE W DZIAŁALNOŚCI
CIM? (15 min)
O kim nie może zapomnieć CIM? (I my?)
(aby zrealizować zadanie ww.)
(ew. naklejamy na rysunku CIM na flipczarcie post-it’y)
JAKIE SĄ POTRZEBY TYCH GRUP MIESZKAŃCÓW? (c.d.)
Potrzeby zbieżne / rozbieżne?
(aby zrealizować zadanie ww.)
(z punktu widzenia organizacji/instytucji, ich jako np. rodziców)
JAKI JEST POTENCJAŁ DO DZIAŁANIA W MIESZKAŃCACH? (10 min)
Jakie są zasoby? Co mieszkańcy mogą włożyć od siebie? Czy będą chcieli?
JAK ZREALIZOWAĆ TE POTRZEBY I JAK ZREALIZOWAĆ TEN POTENCJAŁ? (15 min)
(np. zaspokajasz potrzebę opieki nad dziećmi ze strony rodziców poprzez zaangażowanie
seniorów. Bank czasu, bank umiejętności…)
(karty z pomysłów na sznurku jako inspiracja)
(PRZEDSTAWIENIE LISTY POMYSŁÓW z balu seniorów, pomysłów dzielnicy, z Internetu
…)
PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE, ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY (10 min.)
Przy rekrutacji, przy informowaniu, przy ogłaszaniu wyników … podpowiedzi jak
docierać do grup. Kiedy ogłosić wyniki? Deklaracje współpracy. Wolontariusze?
(działania traktujące osobę wielowymiarowo/całościowo + aktywizujące)

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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2. SCENARIUSZ WARSZTATU Z MŁODZIEŻĄ, 16 marca 2011 r.
I część
Inspiracje.
W jaki sposób młodzi ludzie w całej Polsce realizują swoje pasje? Jak zostać menadżerem
kultury?
Czy moje hobby może być pretekstem do zorganizowania wydarzenia, w które włączą się
ludzie z sąsiedztwa? Gdzie szukać ludzi , którzy pomogą zrealizować indywidualne
pomysły?
W trakcie tej części warsztatu uczestnicy obejrzą krótki film pt: „Inspiracja- aktywacja”,
o tym jak ich rówieśnicy zrealizowali swoje szalone czasem, pierwsze projekty społecznokulturalne, oraz film o międzypokoleniowym teatrze tańca z Wałbrzycha.
potrzeby: rzutnik, głośniki, ekran, dostęp do Internetu
II część
Gra.
Warsztaty dla młodzieży, pomoc w wyborze szkoły średniej i kierunku studiów,
spotkania klubu mam, porady prawne, przegląd ofert pracy, pomoc psychologów, a poza
tym szeroka oferta zajęć i kursów. Co jeszcze może się dziać w Centrum Integracji
Mieszkańców „Bartłomieja”, w co chcielibyście się włączyć, z czego skorzystać?
Zapraszamy do spaceru po budynku Centrum, teraz kilka miesięcy po otwarciu wciąż jest
szansa żeby wspólnie wymyślić to miejsce! Waszym celem (wszystkich grup razem) jest
stworzenie gazety dla pracowników Centrum Integracji Mieszkańców, która da im trochę
cennych wskazówek dotyczących działania centrum.
zadania dla grup
1.Czy warto angażować młodych ludzi do współtworzenia działań Centrum Integracji
Mieszkańców „Bartłomieja”? Dlaczego? (autodiagnoza czyli co o sobie myślą młodzi
ludzie)
Każdy zespołów ma do wpisana trzy argumenty na tak lub nie
pierwszy z zespołów wpisuje argumenty na TAK kolejny na NIE ( w odniesieniu do tych
wpisanych wcześniej na NIE – musi zbić argumenty poprzedniej grupy i tak na zmianę, aż
wypowiedzą się wszystkie zespoły)
Tak
Nie
Argumenty
Argumenty
potrzeby: papier flipchartowy, flamastry – jedna osoba do moderowania rozmowy
z młodzieżą
2.Moja dzielnica – ciekawe zakamarki
Centrum „Bartłomieja” może działać w całej dzielnicy nie tylko w budynku przy ulicy
Bartłomieja 3.
W którym miejscu w dzielnicy mogłyby odbywać się spotkania, akcje sąsiedzie, imprezy,
organizowane przez Centrum – zaznacz na mapie – dlaczego tam?
wydrukuj ten kawałek mapy.
potrzeby: stół na którym stoi komputer, możliwość podpięcia drukarki
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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3.Co mogłoby się dziać w tej sali?
Na drzwiach jednego z pokoi Centrum zostanie przywieszona duża biała kartka a na niej
następujące
każda z grup wpisuje odpowiedzi do kopert – przyklejonych do kartki – koperty będą
oznaczone kolorem.
Centrum to budynek – pokoje, korytarze, zakamarki wszystko do zagospodarowania
i wykorzystania na miejsca spotkań, porad, ma warsztaty, kursy, a może pracownie, dla
dzieci, młodzieży, seniorów, dorosłych. Słowem dla mieszkańców.
Pomyślcie przez chwilę i zastanówcie się co znajduje się za tymi drzwiami, jak wygląda
ten pokój, co się w nim znajduje? Swoje pomysły zapiszcie i włóżcie do odpowiedniej
koperty.
potrzeby: papier flipchartowy, taśma papierowa malarska
4. Wywiad z samym sobą.
W wielu gazetach, a w szczególności, w tych które opisują życie dzielnic czy osiedli jest
miejsce na wywiad z ciekawą osobą, na prezentację mieszkańców, którzy z pozoru
zwyczajni okazują się bardzo interesującymi ludźmi. Teraz pora na Was – zaprezentujcie
się!
Przygotujcie kilka słów o sobie - zróbcie wywiad ze sobą nawzajem:
wypełnijcie kartę bohatera wywiadu
Imię
Wiek
Czym się interesujesz?
Jakie są Twoje pasje.
hobby?
Twój
największy
sukces w 2010 roku
to…
Największe wyzwanie,
które stoi przed Tobą w
2011 roku to…
Twój najbardziej zajęty
dzień w tygodniu to…
Co wtedy robisz?
Czego mogliby się
nauczyć od Ciebie Twoi
rówieśnicy?

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
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Co powinni zrobić
pracownicy Centrum
Integracji
Mieszkańców, żeby
zachęcić Ciebie
i Twoich znajomych do
odwiedzania tego
miejsca.
potrzeby: długopisy, kartki wydrukowane.
5. Wywiad z dyrektorem lub pracownikiem
Odnajdźcie dyrektora centrum lub innego pracownika i przeprowadźcie z nim krótki
wywiad?
Zadajcie dwa, maksymalnie trzy pytania, nie więcej. Zastanówcie się czego chcielibyście
się dowiedzieć o Centrum, jego pracownikach i sposobie działania. Zapiszcie pytania,
a później do dzieła. W końcu tworzycie gazetę.
potrzeby: kolorowe kartki, długopisy/ołówki

6. Wyobraź sobie, że :
• Jest grudniowy wieczór, niedługo święta, spacerując po Służewcu spotykasz
znajomego, który jest w wyjątkowo dobrym humorze, właśnie wraca z Centrum
Integracji Mieszkańców Bartłomieja? Kim jest twój znajomy co robił w Centrum?
• Jest maj wiosna w pełni, powoli zbliża się koniec roku szkolnego, ostatnie lektury
do przeczytania, klasówki, oceny do poprawienia, czas wytężonej pracy.
Spacerujesz po Służewcu spotykasz znajomego, wygląda na przygnębionego,
właśnie idzie do Centrum Integracji Mieszkańców Bartłomieja? Kim jest twój
znajomy, po co idzie do Centrum, czego oczekuje?
• Jest lipiec wakacje powoli nabierają tempa. Lato w Warszawie jest męczące, ale
przy odrobinie wyobraźni można doskonale spędzić czas. Spacerujesz po
Służewcu, spotykasz znajomą, która właśnie wybiera się do Centrum „Bartłomieja”
i zachęca Cię, żebyś dołączył/ła do niej. Co proponuje Ci znajoma? Co będzie się
działo w Centrum?
• Jest listopad wieczory są długie, deszczowe, po prostu przygnębiające. Na
przystanku autobusowy przy ul. Rzymowskiego spotykasz znajomego, który ma
wygląda na zmartwionego. Właśnie idzie do Centrum Bartłomieja? Dlaczego twój
znajomy jest przygnębiony, po co idzie do Centrum?
potrzeby papier flipchartowy, flamastry, karteczki samoprzylepne
7. Portret - foto
dokończcie jedno z poniższych zdań na kartce i zróbcie sobie nawzajem portrety
zdania do dokończenia
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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Chcę, żeby centrum „Bartłomieja”:
Nie chcę, żeby /centrum Bartłomieja:
„Bartłomieja” to:
potrzeby:
aparat fotograficzny
jedna osoba do pomocy przy robieniu portretów i później zgraniu zdjęć na komputer
III część
Zebranie materiałów wyprodukowanych podczas gry , złożenie ich w gazetę.
Pokaz zdjęć.
Wymiana refleksji i podsumowanie warsztatów.

3. SCENARIUSZ FOKUSA Z PEDAGOGAMI – NAUCZYCIELAMI – CIM „BARTŁOMIEJA”
16.03.2011
Czas: 1-1,5h
CELE I PRODUKTY:
Badanie:
• Uzyskanie społecznej mapy młodzieży Służewca – kogo można tam spotkać i gdzie
Konsultacje:
• Do kogo powinno być kierowane Centrum Integracji
• Potencjał i problemy młodzieży szkół Służewca/służewieckiej
• Projekt działań dla poszczególnych kategorii młodzieży
• (Sposoby jak docierać do tych grup)
(ew. integracja i animacja aktywności uczestników)
WPROWADZENIE (5 min)
- informacja o konsultacjach (CKS jako organizator, dzielnica)
- zakres przestrzenny konsultacji i adresowania działań CIM
- celem spotkania jest uzyskanie wiedzy i opinii na temat przyszłej działalności CIM,
szczególnie pod kątem młodzieży
- opowiedzieć o ramie czasowej – (rozpoznanie, metody animacyjne, materiały zastane,
grupy warsztatowe)
- reguły dyskusji plus czas spotkania

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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ROZGRZEWKA (15 min)
- przedstawienie się (siebie i szkoły/organizacji) – zaznaczenie na mapie – szkoły, miejsca
zbiórek, miejsca gdzie się bywa na Służewcu, zasięgu, (ew. miejsca zamieszkania)
SPOŁECZNA MAPA SŁUŻEWCA
Cel: Uzyskanie listy grup / kategorii młodzieży uczęszczających do szkół i na zbiórki,
następnie listy kategorii młodzieży, która mieszka na Służewcu
NASZE WPROWADZENIE (5 min)
co wiadomo o mieszkańcach Służewca/ Służewcu na podstawie opracowań
i cześniejszych badań
Mokotów cechuje starzenie mieszkańców i zmniejszanie ich liczby, wg prognozy w 2015
roku proporcja ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
będzie wynosiła 12 – 60 – 38%.
Na tym tle Służewiec, który ma prawie 30.000 mieszkańców wyróżnia się:
• większym udziałem młodzieży w strukturze
• większym udziałem mieszkań komunalnych
• większą przestępczością i innymi problemami społecznymi, takimi jak bezrobocie.
o Dużą liczbą klientów opieki społecznej
(grupy docelowe przewidywane przez Urząd Dzielnicy – seniorzy, młodzież, kobiety
w trudnej sytuacji)
JACY MŁODZI LUDZIE UCZĘSZCZAJĄ DO WASZYCH SZKÓŁ? (15 min.)
(Pedagodzy a uczniowie)
Jacy są? (pozwolić im trochę pogadać)
Czy występują różnice w obrębie uczniów?
Gdzie mieszkają uczniowie chodzący do Służewieckich szkół/przychodzący tu na zbiórki?
Czy mieszkają na Służewcu?
Czy widać różnice między uczniami ze Służewca a pochodzącymi z innych części miasta?
A JAKA MŁODZIEŻ OPRÓCZ TEGO MIESZKA NA SŁUŻEWCU?
(Pedagodzy a Służewiec: Jako osoby pracujące na Służewcu pewnie wokół szkoły/hufca
spotykacie czasem młodych ludzi. A może sami spędzacie tu więcej czasu?)
Czy uczniowie mieszkańcy Służewca spędzają tu wolny czas?
Czy uczniowie nie mieszkający na Służewcu spędzają tu czas?
Gdzie można ich spotkać? Co robią?
Kogo można tu spotkać oprócz uczniów szkół/ harcerzy należących do miejscowych
hufców?
(lista)
Gdzie można ich spotkać? Co robią?
(mapa, na flipczarcie post-it’y przyklejamy)
KTÓRE GRUPY / KATEGORIE MŁODZIEŻY POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE
W DZIAŁALNOŚCI CIM? (15 min)
O kim nie może zapomnieć CIM? (I my?)
Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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[CIM jako oferta dla młodzieży uczącej się na Służewcu ale mieszkającej gdzie indziej?]
(aby zrealizować zadanie ww.)
(ew. naklejamy na rysunku CIM na flipczarcie post-it’y)
JAKIE SĄ POTRZEBY TYCH GRUP MŁODZIEŻY? (c.d.)
Potrzeby zbieżne / rozbieżne?
(aby zrealizować zadanie ww.)
(z punktu widzenia organizacji/instytucji, ich jako np. rodziców)
JAKI JEST POTENCJAŁ DO DZIAŁANIA W MŁODZIEŻY? (10 min)
Jakie są zasoby? Co młodzi ludzie mogą włożyć od siebie? Czy będą chcieli?
JAK ZREALIZOWAĆ TE POTRZEBY I JAK ZREALIZOWAĆ TEN POTENCJAŁ? (15 min)
(dla inspiracji: PRZEDSTAWIENIE LISTY POMYSŁÓW z ankiety internetowej, z balu
seniorów, z projektu dzielnicy)
Jak zachęcić do działania….?
Jakie jest w takim razie ZADANIE/ZADANIA/(MISJA) Centrum Integracji Mieszkańców
działającego na tym obszarze, wśród tej młodzieży (i ew. innych ludzi)?
(wypisujemy na flipczarcie)
PODSUMOWANIE I PODZIĘKOWANIE, ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY (10 min.)
Przy rekrutacji rodziców, przy informowaniu, przy ogłaszaniu wyników 5 kwietnia 17:30.
4. SCENARIUSZ WARSZTATU Z MIESZKAŃCAMI, 24 i 26 MARCA 2011 R.
CELE:
- co i komu w CIM?
- jak docierać do tych osób?
- kogo z kim integrować?
PAMIĘTAJMY:
- mówić jaki jest cel poszczególnych zadań !
(17:10) 15’ Nasze wprowadzenie:
- nasze przedstawienie się
- RUNDKA: przedstawienie się z imienia i gdzie na Służewcu mieszkam
- PREZENTACJA:
- o konsultacjach cks
- o konsultacjach CIM (przebieg, migawki z balu seniorów, z warsztatów
z młodzieżą, jak wygląda ankieta i gdzie ją znaleźć)
- cel dzisiejszego spotkania: co ma się dziać w CIM ….
- przebieg dzisiejszego spotkania: nie będziemy tu tylko rozmawiali, będzie trochę
zabawowo, ale to celowo by łatwiej nam było uwolnić wyobraźnię, forma warsztatowa
pozwala szybciej niż w rozmowie dojść do wniosków;
na koniec nad wszystkim się zastanowimy, podsumujemy w formie dyskusji i spiszemy
wnioski; w trakcie, po około godzinie będzie przerwa;
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- zasady: wyłączone telefony, wzajemna życzliwość i szacunek, można odmówić
odpowiedzi, ważne żebyśmy czuli się komfortowo.
(17: 25) 15’ Rundka integracyjna
żeby lepiej się poznać, każdy opowiada o sobie krótko swojemu sąsiadowi (o tym jak się
jest związanym z okolicą, jak się spędza czas wolny i z kim, co się tu lubi), później na
forum każdy powie dwa słowa o swoim sąsiedzie
(17:40) 10’ Praca w podgrupach: kto tu mieszka, kto tu żyje?
Dzielimy się na 3-osobowe podgrupy. Każda podgrupa ma za zadanie wypisać, jakie
osoby (typy osób) mieszkają na Służewcu.
 pomocą są pytania wypisane na flipczarcie: kim Ty jesteś? kim są członkowie Twojej
rodziny? kim są Twoi znajomi? Twoi sąsiedzi? Jakich ludzi widzisz spacerujących? kogo
można spotkać w sklepie, w kiosku, w parku?
Chodzimy między podgrupami i moderujemy rozmowę, zachęcamy mniej ośmielonych
(17:50) 15’ Praca na forum: podsumowujemy, kto mieszka na Służewcu
Wypisujemy na flipczarcie wszystkie kategorie zebrane przez podgrupy. Dopytujemy,
drążymy, podpowiadamy kategorie z focusa
inteligentnie komentujemy ;) …że różnorodnie, ciekawie…
(18:00) 10’ Na forum: wybieramy, kim się zajmiemy
W dalszej kolejności, po przerwie, zajmiemy się bardzo szczegółowo kilkoma z tych
“typów” osób, potrzebujemy spośród tych wielu osób wybrać kilka (6-8).
Kogo według Państwa warto przyciągnąć do CIM? (komu CIM jest najbardziej
potrzebne, kogo potrzebuje CIM? kogo tu integrować?)
przerwa podczas przerwy przygotowujemy losy z wybranymi “typami”
(18:10) 10’ przerwa
(18:20) 20’ Praca w trójkach: przygotowanie “aktorów”
Podgrupy przygotowują/wymyślają konkretne postacie, według typów, które
wylosowały. Zadaniem podgrupy jest wyreżyserować postać i ustalić, kto ją odegra.
Na koniec jedna z osób z grupy “odegra” wymyśloną przez grupę postać. Ważne by
odgrywana rola była daleka od prawdziwej tożsamości aktora.
 pytania pomocnicze przy wymyślaniu roli (wypisane na flipczarcie lub wydrukowane
dla każdej podgrupy): Jak się nazywam? Czym się zajmuję? Ile mam lat i gdzie mieszkam?
Co lubię a czego nie? Czego brakuje mi w mojej okolicy? Co wiem o CIM? Po co
przyszedłbym do CIM? Z kim chciałbym się zintegrować?
(18:40) 60’ Prezentacje “aktorów” (monolog aktora + pytania widowni)
Wybieramy miejsce będące sceną. Poszczególne osoby wchodzą na scenę i odgrywają
swoje postaci – przedstawiają “monolog” przygotowany wspólnie przez grupę (można
posiłkować się notatkami, można improwizować).
Po prezentacji widownia zadaje pytania (ważne żeby powiedzieć widowni, jakie jest jej
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zadanie!): o to, czego są jeszcze ciekawi, dopytują pod kątem tego, co może tą osobę
przyciągnąć do CIM, z kim ta osoba chciałaby się poznać, jak najlepiej dotrzeć do niej
z informacją itd.
(19:40) 20’ Dyskusja i zamknięcie
W podsumowaniu zależy nam, by wydobyć i uzupełnić (dyskusja, już poza rolami, na
serio. Czy uczestnicy mają coś do dodania?):
- konkretne propozycje, czego oczekuje się od CIM, co ma się dziać,
- jak docierać z informacją,
- jak animować działalność mieszkańców,
- jak wychwytywać i wspierać ich inicjatywy?
(20:00) 5’ Podziękowanie,
ewaluacyjne

zaproszenie

do

wypełnienia

ankiety,

ankiety

Zestawienie czasu:
15’ Nasze wprowadzenie
15’ Rundka integracyjna
10’ Praca w podgrupach: kto tu mieszka?
15’ Praca na forum: podsumowujemy, kto mieszka na Służewcu
10’ Na forum: wybieramy, kim się zajmiemy
10’ przerwa
20’ Praca w trójkach: przygotowanie “aktorów”
60’ Prezentacje “aktorów” (monolog aktora + pytania widowni)
20’ Dyskusja i zamknięcie
5’ Podziękowanie, zaproszenie do wypełnienia ankiety, ankiety ewaluacyjne
Łącznie: 3 godziny.
Ankiety wykorzystane w procesie konsultacji społecznych CIM „Bartłomieja”

ANKIETA SKIEROWANA DO OGÓŁU MIESZKAŃCÓW

Drodzy Mieszkańcy!
Pragniemy tworzyć program Centrum „Bartłomieja” razem z mieszkańcami okolicy, tak
by Centrum było dla Państwa miejscem ciekawym i potrzebnym. Zapraszamy więc do
wypełnienia ankiety, byśmy mogli poznać Państwa potrzeby i Państwa pomysły!
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci
zbiorczych zestawień. Dzięki poznaniu Państwa opinii możliwe będzie lepsze
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dostosowanie oferty Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja” do Państwa
oczekiwań.

P1. W jakiego typu wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CIM „Bartłomieja” uczestniczył(a)by
Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
koncerty muzyki poważanej
koncerty muzyki rozrywkowej
wystawy (np. malarstwa, fotografii, prac plastycznych)
przedstawienia, spektakle
kabarety
pokazy filmów
w innych, jakich? ………………………………………………………………………………………………………..
w żadnych
P2. W jakiego typu zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez CIM „Bartłomieja”
uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
gimnastyka dla seniorów
fitness
sporty walki
taniec
siłownia
zajęcia na ściance wspinaczkowej
w innych, jakich? ………………………………………………………………………………………………………..
w żadnych
P3. W jakiego typu warsztatach manualno-artystycznych organizowanych przez CIM „Bartłomieja”
uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
ceramika
malarstwo
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rysunek
robótki ręczne (np. szydełkowanie, haftowanie, robienie na drutach)
witrażownictwo
majsterkowanie
warsztaty fotograficzne
warsztaty komiksowe
w innych, jakich? ………………………………………………………………………………………………………..
w żadnych
P4. W jakiego typu kursach i szkoleniach organizowanych przez CIM „Bartłomieja” uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
kurs komputerowy dla początkujących
obsługa urządzeń biurowych
kurs języka angielskiego
kurs pierwszej pomocy
kurs dla rodziców (np. „Jak wychowywać dziecko”, „Jak porozumiewać się z nastolatkiem”)
warsztaty umiejętności psychospołecznych (np. rozwiązywanie konfliktów w rodzinie i pracy, radzenie sobie
z emocjami, stresem i trudnymi sytuacjami)
szkolenia z zakresu prawa (np. prawa pracy, prawa rodzinnego)
warsztaty komunikacji i współdziałania w grupie (dla młodzieży)
nauka prowadzenia dyskusji (klub dyskusyjny, umiejętność rozwiązywania sporów, rozmowa zamiast agresji)
w innych, jakich? ……………………………………………………………………………………………
w żadnych
P5. W jakiego typu spotkaniach z innymi mieszkańcami organizowanych przez CIM „Bartłomieja”
uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
zapoznawcze
integracyjne
grupy wsparcia dla osób w trudnej sytuacji
dyskusje tematyczne
w innych, jakich? ……………………………………………………………………………………………………….
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w żadnych
P6. W jakiego typu grach i zabawach organizowanych przez CIM „Bartłomieja” uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
sesje gier towarzyskich (np. scrabble, chińczyk, bingo)
sesje gier karcianych (np. brydż, poker)
zabawy taneczne dla dorosłych
zabawy taneczne dla młodzieży
zabawy taneczne dla dzieci
zabawy taneczne dla seniorów
zabawy taneczne dla wszystkich
konkursy (np. sprawnościowe, wiedzy, turnieje)
w innych, jakich? ………………………………………………………………………………………………………..
w żadnych
P7. W jakiego typu wycieczkach organizowanych przez CIM „Bartłomieja” uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
połączonych ze zwiedzaniem (np. zabytki Mokotowa, Zamek Królewski, szlak Powstania Warszawskiego)
z kijkami (tzw. Nordic Walking)
rowerowych
krajoznawczych (np. Puszcza Kampinoska, Konstancin)
w innych, jakich? ………………………………………………………………………………………………………..
w żadnych
P8. Jak często chciał(a)by Pan(i) brać udział w wybranych zajęciach lub wydarzeniach odbywających się
w CIM „Bartłomieja” ?
(proszę znakiem X zaznaczyć najbardziej Panu(i) odpowiadającą częstotliwość poszczególnych zajęć lub wydarzeń,

trudno powiedzieć

raz w roku lub rzadziej

kilka razy w roku

raz w miesiącu

dwa razy w miesiącu

raz w tygodniu

dwa razy w tygodniu

codziennie

w których chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć)
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wydarzenia kulturalne
zajęcia rekreacyjno-sportowe
warsztaty manualno-artystyczne
kursy i szkolenia
spotkania z innymi mieszkańcami
spotkania z lokalnymi władzami
lub działaczami w sprawach
ważnych dla dzielnicy
gry i zabawy
spotkania z ciekawym
człowiekiem
wycieczki
Klub Mam lub Klub Rodziców
P9. Jakie dni tygodnia i godziny byłyby dla Pana(i) najbardziej odpowiednie, aby brać udział w wybranych
zajęciach lub wydarzeniach odbywających się w CIM „Bartłomieja”?
(proszę znakiem X zaznaczyć najbardziej Panu(i) odpowiadającą porę organizacji poszczególnych zajęć lub wydarzeń,

trudno powiedzieć

obojętnie

sobota – niedziela między godz.
16.00 a 20.00

sobota – niedziela między godz.
12.00 a 16.00

sobota – niedziela między godz.
8.00 a 12.00

poniedziałek – piątek między
godz. 16.00 a 20.00

poniedziałek – piątek między
godz. 12.00 a 16.00

poniedziałek – piątek między
godz. 8.00 a 12.00

w których chciał(a)by Pan(i) uczestniczyć)

Inne, jakie?

wydarzenia kulturalne

……………………….

zajęcia rekreacyjno-sportowe

……………………….

warsztaty manualno-artystyczne

……………………….

kursy i szkolenia

……………………….

spotkania z innymi mieszkańcami

……………………….

spotkania z lokalnymi władzami
lub działaczami w sprawach
ważnych dla dzielnicy

……………………….
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gry i zabawy

……………………….

spotkania z ciekawym
człowiekiem

……………………….

wycieczki

……………………….

Klub Mam lub Klub Rodziców

……………………….

P10. Jeśli w najbliższym miesiącu w CIM „Bartłomieja” organizowane byłyby następujące wydarzenia,
w których z nich uczestniczył(a)by Pan(i)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
Sąsiedzki piknik w Parku Bartłomieja
Prelekcja dietetyka na temat zdrowego i taniego odżywiania
Prelekcja „Jak ustrzec się niebezpieczeństw” (np. oszustwa, miejsca niebezpieczne, środki transportu)
„Giełda sąsiedzka” (otwarta dla wszystkich wymiana książek, płyt, przedmiotów)
Kurs pierwszej pomocy
Pokaz filmu przyrodniczego
Pokaz filmu fabularnego
żadne
trudno powiedzieć
P11. Centrum „Bartłomieja” pragnie być też miejscem integrującym i zbliżającym do siebie mieszkańców.
W jakie inicjatywy koordynowane przez CIM „Bartłomieja” by się Pan(i) zaangażował(a)?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
„Bank czasu” – mieszkańcy „wymieniają się” między sobą usługami lub umiejętnościami, np. ktoś komuś
wyprowadza psa lub naprawia cieknący kran w zamian za to, że ktoś inny skróci spodnie, upiecze ciasto lub umyje
okna
„Mini Uniwersytet Trzeciego Wieku” – seniorzy sami organizują Uniwersytet zapraszając gości, którzy są dla nich
ciekawi
„Samopomoc komputerowa” – ochotnicy (wolontariusze) biegle posługujący się komputerem dzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem z osobami mniej obeznanymi z komputerem i internetem
„Dni smaku” - wymiana przepisów, przynoszenie i degustacja potraw przyrządzonych w domu
inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………………….
żadne
trudno powiedzieć
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P12. Które z usług byłyby najbardziej przydatne w CIM „Bartłomieja” z Pana(i) punktu widzenia?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
Centrum informacyjne – informacje o wydarzeniach kulturalnych na terenie dzielnicy i miasta; o miejscach,
w których można szukać pomocy np. w trudnej sytuacji życiowej czy będąc świadkiem przemocy
Kafejka internetowa – umożliwiająca skorzystanie z komputera i internetu również z pomocą pracownika Centrum

Centrum aktywności zawodowej – motywowanie, pomoc w szukaniu pracy,
określanie predyspozycji zawodowych,

pomoc młodym ludziom w wyborze profilu klasy, kierunku

studiów, doradztwo zawodowe dla młodzieży
Konsultacje z psychologiem
Konsultacje z prawnikiem
inne, jakie? ………………………………………………………………………………………………………………..
trudno powiedzieć
P13. Czy ma Pan(i) dziecko lub dzieci w wieku do lat 13?
(proszę znakiem X zaznaczyć wybraną odpowiedź)
tak
nie  proszę przejść do pytania M1
P14. Czy chciał(a)by Pan(i), aby Pana(i) dziecko lub dzieci uczestniczyło/y w zajęciach odbywających się
w CIM „Bartłomieja”?
(proszę znakiem X zaznaczyć wybraną odpowiedź)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie  proszę przejść do pytania M1
zdecydowanie nie  proszę przejść do pytania M1
trudno powiedzieć  proszę przejść do pytania M1
P15. W jakich zajęciach odbywających się w CIM „Bartłomieja” chciał(a)by Pan(i), aby Pan(i) dziecko lub
dzieci uczestniczyło/y?
(proszę znakiem X zaznaczyć wszystkie wybrane odpowiedzi)
zajęcia plastyczne
kółko teatralne
teatrzyk kukiełkowy
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zajęcia rekreacyjno-sportowe
gry i zabawy
korepetycje, pomoc w odrabianiu lekcji
w innych, jakich? …………………………………………………………………………………………………………
trudno powiedzieć
P16. Jeśli ma Pan(i) dodatkowe uwagi, pomysły dotyczące działalności CIM „Bartłomieja” lub propozycje zajęć
i wydarzeń, które powinny się w nim odbywać, proszę je opisać poniżej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
M1. Płeć
(proszę znakiem X zaznaczyć wybraną odpowiedź)
kobieta
mężczyzna
M2. Wiek
(proszę znakiem X zaznaczyć wybraną odpowiedź)
poniżej 18 lat
18 – 24 lata
25 – 34 lata
35 – 44 lata
45 – 54 lata
55 lat lub więcej
M3. Jak określił(a)by Pan(i) swój obecny związek ze Służewcem?
(proszę znakiem X zaznaczyć wybraną odpowiedź)
mieszkam na Służewcu
nie mieszkam na Służewcu, ale jestem tam częstym bywalcem
nie mieszkam na Służewcu, ale bywam tam od czasu do czasu
nie mieszkam i nie bywam na Służewcu
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ANKIETA SKIEROWANA DO MŁODZIEŻY
Na Służewcu powstało niedawno Centrum Integracji Mieszkańców „Bartłomieja”.
Mieści się na ul. Bartłomieja 3 niedaleko rogu Rzymowskiego i Modzelewskiego. Obecnie
pracownicy Centrum szukają pomysłów na jego działalność. 16 marca w Centrum odbyły
się warsztaty z młodzieżą z Waszych szkół, i na ich podstawie opracowaliśmy ankietę
z pomysłami, które pojawiły się na warsztatach. Teraz chcemy sprawdzić:
Co chcielibyście, żeby tam się działo?
W czym wzięlibyście udział?
Co chcielibyście zorganizować?
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, byśmy mogli zebrać Wasze opinie i pomysły!
Badanie ma charakter w pełni anonimowy, a jego wyniki będą prezentowane wyłącznie
w postaci zbiorczych zestawień.

1. Kiedy widzisz nazwę Centrum integracji mieszkańców „Bartłomieja”, wydaje Ci
się, że to miejsce powinno być: [możliwe wiele odpowiedzi]
• miejscem spotkań
• miejscem, w którym można nauczyć się konkretnych rzeczy (np. rysunku,
pisania scenariuszy)
• miejscem, w którym można rozwijać swoje pasje
• miejscem, w którym można uzyskać pomoc (np. psychologa, prawnika)
• miejscem, w którym można coś samemu zorganizować
• innym miejscem (jakim?)…..………………………………………….
2 Centrum Bartłomieja to:
•
•

miejsce tylko dla młodzieży
miejsce dla różnych grup społecznych Służewca, w tym:
o młodzież
o seniorzy
o osoby bezrobotne
o dzieci
o osoby niepełnosprawne
o pracujący dorośli
o innych grup, jakich?
 ……………………..

3. Jakie zajęcia przydałyby Ci się w Centrum Bartłomieja? [możliwe wiele
odpowiedzi]
o Pomoc w nauce
o Spotkania z seksuologiem
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o Warsztaty współdziałania i komunikacji w grupie
o Warsztaty z rozwiązywania konfliktów (rozmowa zamiast agresji,
klub dyskusyjny)
o Pomoc w wyborze profilu klasy lub kierunku studiów
o Doradztwo zawodowe dla młodzieży
4. W jakich warsztatach, zajęciach czy kursach wziąłbyś/wzięłabyś udział?
o Warsztaty fotograficzne
o Warsztaty komiksowe
o Warsztaty rękodzielnicze (witraże, batik, glina, filc)
o „Rękodzieło
międzypokoleniowo”:
seniorki
uczą
dziewczyny
szydełkowania, robienia na drutach itd.
o Zajęcia taneczne
o Zajęcia sportowe
 jakie? ……………
o Zajęcia z survivalu
o Kurs wizażu i autoprezentacji
o Kurs pierwszej pomocy
5. W których z wydarzeń czy przedsięwzięć wziąłbyś/wzięłabyś udział?
o Pokazy filmów
o Wolontariat (możliwość zostania wolontariuszem w samym Centrum
Bartłomieja i informacja o wolontariacie w innych instytucjach)
o Kafejka internetowa
o Klub Młodzieżowy – przestrzeń do organizowania różnych wydarzeń,
spotkań przez młodych i dla młodych
o Zorganizowane wyjście np. do Centrum Nauki Kopernik, kina, teatru.
o Piknik w parku „Bartłomieja”
o Jakie inne?.............................................................................................................

6. Twój pomysł na przedsięwzięcie w Centrum Bartłomieja:
…………………………………………………………………………………………………..
5. W jakich dniach i godzinach mógł/mogła przychodzić do Centrum Bartłomieja?

8:00-12:00
12:00-16:00
16:00-20:00

Dzień
powszedni
*
*
*

Weekend
*
*
*

Uwagi do godzin otwarcia………………………………………………….

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w ramach projektu
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa” dzięki wsparciu
udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

68

c. Wykaz propozycji działań CIM z ankiety dla młodzieży

Pomysły i uwagi wymienione w pytaniach otwartych ankiety internetowej skierowanej
do młodzieży.
1 Akrobatyka
2 Basen i Zjeżdżalnia wodna
3 basen, gra na komputerze z darmowym Internetem.
4 Basen. Albo jakimś cudem jazda konna albo chociaż lekcje o koniach
5 bilard, piłkarzyki, ping-pong
6 Chciałbym żeby był duży skatepark na Mokotowie
7 Dancehall
8 darmowe korzystanie z Internetu, drukarek i xero kopiarek.
9 Darmowe placuszki, racuszki i inne spoko rzeczy
10 darmowe wyjścia dla tych którzy nie mogą sobie na to pozwolić i wycieczki
11 dodatkowy język włoski i wypożyczanie na jakiś czas rolek, rowerów. Itd.
12 Edukacja ekonomiczna
13 Fajne wyjścia. Poznanie Warszawy. Organizowanie różnych zajęć sportowych.
14 Gry
15 Gry komputerowe
gry: ping pong siatkówka, piłka nożna, zajęcia: tańce np. hip hop i inne, stołówka
16 kawiarenka internetowa
hafty, muzyka na perkusji, gitarze elektrycznej, plastyka, kólko fanów zespołów,
17 koraliki, kółko przyrody
18 Hala sportowa i rozwijanie talentów sportowych
19 Hydepark (wesołe miasteczko),park wodny
Jazda konna, warsztaty dla zwierzaków i ich opiekunów, pomoc charytatywna dla
20 zwierząt.
21 klub fanów zespołów
22 klub sportowy
23 Komputery
24 Koncerty
konkursy karaoke i różnego rodzaju konkursy by zintegrować grupę, wyjazdy
25 integracyjne.
26 konkursy sportowe z upominkami
27 Koszykówka
28 Kółko teatralne
29 Kucharstwo
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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kurs dekorowania wnętrz i robienia ładnych bukietów z kwiatów.
kurs gotowania
kurs samoobrony
kurs śpiewania
Kurs weterynarii i modelingu.
kursy nurkowania
Lekcje samoobrony dla słabszych
Malowanie
Muzyka, plastyka, przyroda, zajęcia kulinarne
nauka break danca
nauka gry na instrumentach (skrzypce, fortepian, gitara itp.)
Nauka gry na pianinie.
paintball i gastronomia
pikniki zabawy na świeżym powietrzu, zabawy plastyczne
piłkarzyki piłka nożna i siatkówka
piłka nożna
Piłka siatkowa
Ping-pong
Polecam zrobienie kółka teatralnego. :)
Pomaganie młodzieży w pracach domowych, nauka siatkówki koszykówki piłki
nożnej gra w ping-ponga.
Pomoc biednym dzieciom , pomoc osamotnionym ludziom , dawanie ubrań dla
biednych
Poprawianie relacji między różnymi grupami społecznymi, likwidowanie granic i
uprzedzeń
przygotowanie do różnych zawodów
Rozwijanie pasji
sala zabaw
salon gier za darmo,
Siatkówka
skate park na Mokotowie
Skatepark
Sport dla seniorów, rozwijanie swoich pasji
sporty-tenis stołowy, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, unihokej, bilard,
piłarzyki, kręgielnia
Spotkania dj
Strzelanie do celu
studio taneczne
Taniec- gatunki i rodzaje
taniec pływanie
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66 Turnieje w grach internetowych np. WorldOfWarcraft LeagueOfLegends
W Centrum mogły by się odbywać dużo ciekawych spotkań z osobami, które
67 doradzą młodzieży i pomogą.
68 W.Y.C.I.E.C.Z.K.I .
69 warsztaty kulinarne
70 warsztaty naukowe, spotkania ze znanymi ludźmi, wykłady.
71 warsztaty plastyczne, organizacja wystaw, warsztaty z decoupage
72 warsztaty rysunkowe, komiksowe, animacyjne są dobrym pomysłem
73 Warsztaty szachowe... Nauka gry oraz turnieje...
74 wielki plac zabaw dla dzieci
75 Wspomaganie schronisk dla zwierząt
76 wycieczki rowerowe
77 wycieczki i cafeterie.
78 wymyślać swoje układy taneczne
79 Wypożyczalnia książek.
80 zajęcia dla niepełnosprawnych
81 zajęcia jazdy konnej, różne wspinaczki...
82 zajęcia kulinarne, koszykówka
83 zajęcia muzyczne typu DJ: miks, tworzenie muzyki na komputerze, obsługa sprzętu
84 Zajęcia na temat gier konsolowych.
85 zajęcia plastyczne.
86 zajęcia pływackie
87 Zajęcia Programistyczno-informatyczne
88 zajęcia sportowe
89 Zajęcia sportowe
90 zajęcia sportowe np. piłka nożna dla dziewcząt i siatkówka dla dziewcząt
91 Zajęcia sportowe z młodzieżą np. pływanie, taniec, zajęcia ręczne np. glina.
92 zajęcia survivalu i piłki nożnej. A także wycieczki!!!
93 Zajęcia tanecznych jazz
94 Zajęcia z komputerowej produkcji audio i Dj'ki - miały by wielu uczestników.
95 ZAJĘCIA Z PROGRAMISTYKI I INFORMATYKI
96 zajęcia z seksuologami dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
97 zajęcia z tańca i śpiewania, a także sport i survival.
98 Zajęcia ze zwierzętami. :)
99 zawody sportowe
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