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SPOŁECZNYCH

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Przedmiotem konsultacji społecznych był
projekt Programu Wspólnota. Jest to program
wykonawczy Strategii #Warszawa2030 na lata
2021-2025 dla celu strategicznego 1.
Odpowiedzialna wspólnota i celu
operacyjnego 1.1. Dbamy o siebie nawzajem.
Program – za Strategią #Warszawa2030 –
podkreśla ważną rolę wspólnoty dla osiągania
różnych celów rozwojowych Miasta i wskazuje
działania, jakie są i będą podejmowane
w kolejnych latach dla rozwijania wspólnoty
mieszkańców Warszawy zarówno przez Urząd
m.st. Warszawy, jak również w ramach
współpracy z organizacjami społecznymi
i grupami mieszkańców.

Spotkanie otwarte on-line, 29 października 2020

O CO PYTALIŚMY?
Pierwsze konsultacje społeczne, w trakcie których
wypracowano założenia do Programu, odbyły się w
maju i czerwcu 2018 roku. Posłużyły one również do
określenia obszaru diagnozy socjologicznej, która
prowadzona była w kolejnych miesiącach.
W październiku i listopadzie 2018 trwały prace trzech
grup roboczych. Rezultaty ich prac oraz raport na
temat stanu wspólnot lokalnych w Warszawie
zaprezentowano na spotkaniu plenarnym 27 listopada
2018 roku.

Tekst umieść w dwóch kolumnach

15 stycznia 2020 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady
Programu, w skład której wchodzą przedstawiciele biur
miejskich i urzędów dzielnic, a od stycznia do września
2020 trwały prace w Urzędzie m.st. Warszawy nad
układem celów Programu, działaniami oraz
szczegółowymi projektami.
Opisywane konsultacje stanowią kolejny etap, kiedy
mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat
Programu i wnieść swój wkład w ten dokument.

Notatka graficzna z pracy grup roboczych, październik-listopad 2018

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych

spotkanie otwarte online

przesyłanie opinii mejlowo

// 12 października 2020

// 29 października, godz.17:00-19:00

// od 12 października do 2 listopada

zakończenie konsultacji społecznych

// 2 listopada 2020

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W spotkaniu on-line na platformie Zoom z
wizja i fonią uczestniczyło 11 osób, głównie
przedstawicieli warszawskich organizacji
społecznych oraz rad osiedli.
Dyskusję z Zooma, która była transmitowana
na YouTube, oglądało na żywo 18 osób, a 5
aktywnie zadawało pytania i dyskutowało na
czacie na YT.
Do dnia opracowania raportu transmisja miała
97 wyświetleń, obejrzały ją 42 osoby.
Drogą mailową wpłynęło kilka maili, uwagi
były bardzo rozbudowane i merytoryczne.
Odniesienie do wszystkich uwag i pytań
znajduje się w załączniku na końcu raportu.

OPINIE
Uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę wspierania
działalności rad osiedli, w tym działań
informacyjnych oraz wsparcia organizacji wyborów, a
także zapewnienia lokali na potrzeby rad.

Zwrócono uwagę, że należy monitorować, na ile
wspólnoty są faktycznie integrujące wobec wszystkich
i czy istnieją mechanizmy chroniące przed
wykluczeniem.

Problemem, który podkreślono jest brak miejskiej
polityki migracyjnej. Ponadto w programie nie
znalazły się projekty na rzecz migrantów,
wypracowane we współpracy z Branżową Komisją
Dialogu Społecznego (BKDS) ds. cudzoziemców, na
które nie udało się zabezpieczyć środków.

Wyrażono również obawę, czy program zostanie
przyjęty do realizacji, skoro nie został przyjęty
komplementarny Program Dialog, wypracowany
w 2018 roku.

Podkreślono także, że wsparcie wspólnot powinno
być bardziej zintegrowane i systemowe, np.
w oparciu o model Organizowania Społeczności
Lokalnej (OSL).

Pojawiły się również pytania, czy katalog projektów
do realizacji ma charakter zamknięty, czy też podczas
konsultacji lub w trakcie obowiązywania może zostać
uzupełniony.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Wiele z sugestii uczestników konsultacji można
wykorzystać jako inspiracje w prowadzonych przez
różne komórki urzędu działaniach o charakterze
procesowym lub zadania w projektach już
zaplanowanych w Programie (np. formy współpracy
z radami osiedli).
Dodatkowo, w samym programie zostanie
zaakcentowany synergiczny charakter poszczególnych
działań, związanych ze wsparciem rozwoju wspólnot
lokalnych.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie
Programu o wnioski wynikające z konsultacji
społecznych, zatwierdzenie ich przez Radę
Programu, a następnie jego przekazanie do
uzgodnień wewnątrz Urzędu.

Program Wspólnota będzie przyjęty
zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

Notatka graficzna z pracy grup roboczych, październik-listopad 2018 r.

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
W związku z sytuacją epidemiczną akcja informacyjna prowadzona była
online. Informacje o konsultacjach zamieściliśmy na:
▪ miejskich stronach internetowych, między innymi
▪ konsultacje.um.warszawa.pl/wspolnota
▪ 2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota
▪ stronie ngo.pl (publicystyka.ngo.pl/jaki-program-wspolnota-ruszylykonsultacje-społeczne)
▪ miejskich profilach Facebook, profilach warszawskich miejsc aktywności
lokalnej, warszawa.ngo.pl.
Ponadto informacje o konsultacjach zostały rozesłane w newsletterze Urzędu
Miasta oraz mailowo oraz za pośrednictwem wiadomości na FB do
partnerstw lokalnych, grup sąsiedzkich, domów kultury, aktywistów, miejsc
aktywności lokalnej, branżowych komisji dialogu społecznego oraz rad
osiedli.
Wydarzenie o spotkaniu online dotarło do ponad 6 tysięcy użytkowników
Facebooka. Natomiast informacje o konsultacjach zamieszczone na profilu
Konsultacje Społeczne Warszawa dotarły co najmniej do ponad 5 tys. osób.

AKCJA INFORMACYJNA

Artykuł „Jaki Program Wspólnota? Ruszyły konsultacje społeczne" na stronie
ngo.pl

Wydarzenie na Facebooku: Jaki Program Wspólnota? KONSULTACJE SPOŁECZNE

INFORMACJE

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

Mediatorzy.pl

PUBLIKACJA RAPORTU: listopad 2020

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które
wpłynęły w trakcie konsultacji oraz odpowiedzi na nie

Spotkanie konsultacyjne 29.10.2020
uwagi/ rekomendacje/ pytania

odpowiedź/ informacja zwrotna

1

Brakuje bardziej konkretnych propozycji dot. wsparcia
działalności rad osiedli, np. poprzez lokale zapewnienie
lokali dostępnych również dla osób z
niepełnosprawnościami; lokale takie mogą również pełnić
funkcje MAL

W przypadku dostępności lokali UM nie myślało o tym w kontekście
osobnego projektu do programu – powinno się to odbywać raczej w
formie zorganizowanej współpracy z urzędami dzielnic. To kwestia
nawiązania współpracy i wykorzystania możliwości miejskich lokali w
ramach istniejących zasobów i możliwości, nie potrzeba na to
dodatkowych środków. Np. lokal Rady Osiedla Las w Wawrze działa już
jako MAL. CKS będzie wspierał wymianę dobrych praktyk między
dzielnicami w tym zakresie w ramach swoich bieżących działań.

2

Warto uwzględnić wsparcie organizacji wyborów do rad
osiedli, aby rozpropagować informacje o nich, ponieważ
brak informacji przekłada się na bardzo niską frekwencję.

Jest to propozycja do rozważenia w ramach współpracy z
poszczególnymi dzielnicami.

3

Wsparcie organizacji pracy rad osiedli, np. poprzez
wypracowania jednolitego i transparentnego statutu dla
wszystkich rad osiedli (zamiast tego, aby każda
rada przyjmowała własny).

Statuty radom osiedli nadają rady dzielnic, niemniej można sieciować
środowiska aktywnych działaczy rad dzielnic, aby wesprzeć ich w
realizacji tego postulatu.

4

Propozycja organizowania wyborów do rad osiedli w
jednym, wspólnym terminie, co może ułatwić promocję, a
także wpłynąć na zaangażowanie mieszkańców.

Jest to propozycja do rozważenia w ramach współpracy z
poszczególnymi dzielnicami.

Spotkanie konsultacyjne 29.10.2020
uwagi/ rekomendacje/ pytania

odpowiedź/ informacja zwrotna

5

Czy istnieje możliwość funkcjonowania rad osiedli w
siedzibach MAL?

Jak najbardziej, CKS będzie wspierał wymianę dobrych praktyk w tym
zakresie.

6

Kwestia polityki migracyjnej nie dotyczy wprost Programu Wspólnota.
Biura, które w zakresie swoich zadań mają różnego typu działania
Brak spójnej warszawskiej polityki migracyjnej. Wsparcie na
dotyczące migrantów z różnych względów nie zdecydowały się wpisać
rzecz migrantów (szczególnie tych narażonych na
tych projektów do Programu. Na ten moment nie potwierdzono
dyskryminację krzyżową) jest rozproszone.
gotowości realizacji tych zadań (m.in. ze względu na ograniczenia
budżetowe).

7

Brak tych projektów wynika z braku środków i trudnej sytuacji
BKDS w ramach warsztatu opiniującego program
finansowej miasta, która spowodowała, że trzeba było usuwać z
wypracował propozycje projektów, jednak nie znalazły się programu projekty, które były realizowane od lat, nie mówiąc o
one ostatecznie w programie. Wyrażenie sprzeciwu wobec dodawaniu nowych pozycji. Po konsultacjach projekt programu wróci
braku takich projektów jak
na Kolegium Prezydenta – władze miasta będą miały możliwość
fundusz integracji międzykulturowej.
spojrzeć jeszcze raz na priorytety i dokonać ewentualnych przesunięć
środków na działania.

8

Brakuje w dokumencie metapoziomu myślenia o
wspólnocie, potrzebne bardziej zintegrowane podejście,
tym integracja różnych narzędzi (MAL, animatorzy lokalni,
partnerstwa lokalne itd.). Warto podjąć wysiłek, aby różne
narzędzia wsparcia wspólnoty integrowały się i widziały
oraz wzajemnie na siebie oddziaływały – nawet jeśli nie ma
to systemowego charakteru.

W ramach UM podejmowane są działania, aby różne programy, a także
działania w obrębie jednego programu, widziały się nawzajem i
uwzględniały to, co dzieje się w innych obszarach. Każdy program
zawiera opis przecięć między programami na poziomie dokumentu
oraz późniejszego monitoringu. Myślenie o spójnym systemie
towarzyszyło przygotowywaniu tego programu, co zostanie mocniej
zaakcentowane w opisie poszczególnych celów.

Spotkanie konsultacyjne 29.10.2020
uwagi/ rekomendacje/ pytania

odpowiedź/ informacja zwrotna

9

Zarówno w idei projektu, jak i w monitoringu
powinno się brać pod uwagę, na ile działania prowspólnotowe nie są jednocześnie wykluczające dla
tych, którzy do tej wspólnoty nie przynależą. Na ile
wspólnoty integrują szeroko, czy w działaniach są
uwzględnione mechanizmy, które chronią przed
wykluczeniem – to może dotyczyć m.in.
cudzoziemców, osób przyjezdnych, osób z
niepełnosprawnościami itp.

10

Trzeba podkreślić, że wiele działań w programie ma charakter przekrojowy
W monitoringu warto patrzeć, na ile działania widzą
i faktycznie realizują różne cele – to nie są odrębne części. Praca nad
się nawzajem jako elementy całego programu, trzeba
programem pozwoliła wiele spraw uporządkować i zebrać w kontekście
patrzeć szeroko, na całość.
również późniejszego monitoringu.

11

Nieprzyjęcie, jak dotąd, Programu Dialog wiązało się z trudnościami z
zapewnieniem finansowania wszystkim zaplanowanym w nim
przedsięwzięciom. Dlatego m.in. projekt Programu Wspólnota uwzględnia
na tym etapie jedynie te projekty, dla których zapewniono gwarancję
finansowania z budżetu miasta w nadchodzących latach. W związku ze
skutkami pandemii COVID-19, termin przyjęcia wszystkich programów
operacyjnych do Strategii #Warszawa2030 został przedłużony do końca
czerwca 2021 r. CKS, odpowiedzialney za prace nad Programem
Wspólnota, dołoży ze swej strony wszelkich starań, by doprowadzić do
przyjęcia Programu jak najszybciej, a propozycje, które nie znalazły się w
ostatecznym kształcie projektu Programu, będą analizowane w ramach
jego aktualizacji w kolejnych latach.

Obawa, że prace nad Programem Wspólnota mogą
pójść na marne – biorąc pod uwagę doświadczenia z
Programem Dialog, który jak dotąd nie został
przyjęty.

Poziom otwartości mieszkanek i mieszkańców w kontekście wspólnot
lokalnych (sąsiedztwa) będzie monitorowany w formie corocznych pytań w
Barometrze warszawskim.

Spotkanie konsultacyjne 29.10.2020

uwagi/ rekomendacje/ pytania

12

13

odpowiedź/ informacja zwrotna

Czy katalog projektów jest zamknięty?

Przewidywana jest regularna (w zależności od potrzeb, ale możliwa np. w
trybie corocznym) aktualizacja programu. Uzupełnienia i zmiany będą przede
wszystkim zależne od możliwości budżetowych realizatorów poszczególnych
projektów. Jeśli do CKS spłyną w tym momencie nowe pomysły to zostaną
wzięte pod uwagę, jednak ich potencjalne uwzględnienie będzie wiązało się ze
złożoną decyzją, z jakich innych działań w tej sytuacji zrezygnować. Obecny
zestaw projektów jest efektem myślenia o tym, co na dany moment jest
najbardziej potrzebne i na co są w tej chwili środki.

Jak wyglądają plany zwiększenia dostępności
językowej urzędu?

W programie jest projekt Biura Współpracy Międzynarodowej i Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich w zakresie zwiększenia dostępności
językowej do informacji i usług miejskich. W ramach innego projektu
przewidziane jest udostępnienie poradnika "Warszawa po mojemu" w wersji
anglojęzycznej.

Uwagi przesłane drogą mailową
uwagi/ rekomendacje/ pytania

odpowiedź/ informacja zwrotna

14

Należy przeprowadzić monitoring siedzib rad osiedli konieczne jest
ustalenie ile spośród rad nie doczekało się jeszcze swojego lokalu,
gdzie należy poprawić kwestie związane z dostępnością i czy są
miejsca z potencjałem na utworzenie MAL w siedzibie rady osiedla.

15

Należy wzmocnić rolę Centrum Komunikacji Społecznej w tematyce
rad osieli. Dobrym pomysłem może być np. stworzenie bazy
dobrych praktyk dot. działalności rad, aby ułatwi ć przepływ
doświadczeń także pomiędzy radami z różnych dzielnic. Byłoby
Do rozważenia w ramach systemowych działań urzędu.
wskazane, aby CKS był również jednostką animującą wydarzenia
promujące działalność rad osiedli i wymianę doświadczeń pomiędzy
ich członkami.

16

W proponowanych działaniach należy koniecznie uwzględnić
wsparcie dzielnic w organizacji wyborów do rad osiedli. Bez wsparcia
innego szczebla nadal będzie powtarzać się sytuacja, w której
większość mieszkańców nie ma szansy natrafić na informację o
Jest to propozycja do rozważenia w ramach współpracy z
możliwości zgłaszania kandydatur, a także na informację o samym
poszczególnymi dzielnicami.
głosowaniu. O konieczności wsparcia dzielnic w tym zakresie
świadczy m.in. dramatycznie niska frekwencja w wyborach na tym
szczeblu warszawskiego samorządu

Por odp. do pkt. 1.

Uwagi przesłane drogą mailową

uwagi/ rekomendacje/ pytania

odpowiedź/ informacja zwrotna

17

Należy dążyć do włączania rad osiedli w opiniowanie różnych decyzji i aktów
prawnych np. przy tworzeniu mpzp, wydawaniu decyzji środowiskowych,
planach sprzedaży gruntów, wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, etc.
Szczególnie istotne jest włączanie rad osiedli do procesu tworzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak jak urząd miasta
Do uwzględnienia w ramach systemowych działań
zasięga dla każdego projektu planu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno
urzędu.
Architektonicznej, tak każdy projekt planu powinien być opiniowany przez
właściwą radę osiedla. Istotne jest także przypomnienie wszystkim miejskim
jednostkom o istnieniu rad osiedli, aby wiedziały, że mogą (a w wielu
wypadkach powinny) dzięki nim w szybki sposób poznać opinię
reprezentantów lokalnej społeczności.

18

Konieczne jest wzmocnienie współpracy między jednostkami miasta i dzielnic
a radami osiedli nie tylko przy okazji opiniowania różnych decyzji, ale także na
Do uwzględnienia w ramach promocji dobrych
etapie promowania różnych narzędzi partycypacji. Przykładem mogłoby być
praktyk pomiędzy urzędami dzielnic.
włączenie rad osiedli w promowanie budżetu obywatelskiego, poprzez np.
dystrybucję ulotek i plakatów bezpośrednio do siedzib rad osiedli.

19

Warto animować tworzenie nowych rad osiedli na obszarach, gdzie d o tej
pory rady nie funkcjonują. Powinno to być jednym z celów urzędu miasta,
Działanie do rozważenia we współpracy z
jeżeli oczywiście istnieje wola wzmacniania demokracji lokalnej na terenie m.st. dzielnicami m.st. Warszawy.
Warszawy.

Uwagi przesłane drogą mailową
uwagi/ rekomendacje/ pytania

odpowiedź/ informacja zwrotna

20

Uważamy, że należałoby też dodać, że Program jest spójny z zapisami "Polityki
turystycznej m.st. Warszawy" (zwłaszcza, że jeden projekt, o którym mowa w
mailu, jest z nią ściśle powiązany).
Polityka została wprowadzona zarządzeniem nr 1189/2020 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki
turystycznej m.st. Warszawy.
Uwaga uwzględniona.
Jednak nie tylko projekt BMM i SBT jest z nią zgodny - wiele innych również,
dlatego można by było dodać, że Program jest spójny z Polityką turystyczną,
ponieważ w ramach celu dotyczącego identyfikacji mieszkańców z miejscem
zamieszkania podejmowane będą działania bazujące na dziedzictwie i
tożsamości miejsc, których odbiorcami oprócz mieszkańców będą także turyści.

21

Patrząc na to, jakie projekty zostały przypisane do tego działania (włączając
projekt BMM i SBT, o którym mowa w mailu) [2.2], naszym zdaniem powinno się
podkreślić, że mieszkańcy mogą też brać aktywny udział w działaniach - być ich
twórcami i współtwórcami a nie tylko beneficjentami. Upowszechnianie
dziedzictwa i tożsamości może zatem nastąpić również poprzez dzielenie się
Uwaga uwzględniona.
nim z innymi mieszkańcami (w tym ekspatami) oraz użytkownikami miasta (w
tym turystami), którzy są ciekawi lokalności, autentyczności i różnorodności
Warszawy. Wzmocni to poczucie identyfikacji warszawiaków z miejscem
zamieszkania oraz aktywność społeczną.

22

Czy to faktycznie będą tylko wydarzenia [wskaźniki do 2.2]? Po zapoznaniu się z
listą projektów wydaje się że nie. Może lepiej użyć wskaźnika "liczba
Uwaga uwzględniona.
zorganizowanych działań", jak w jednym z dalszych celów?

