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S lajd graficzny z logiem Warszawy
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P odczas konsultacji społecznych, które prowadziliśmy jako
Ośrodek Pomocy S połecznej Dzielnicy Bemowo
chcieliśmy dotrzeć do mieszkańców z informacją o
inicjatywie utworzenia nowego Miejsca Aktywności
Lokalnej p.n. Dom S ąsiedzki „Nad S tawem”.
P ytaliśmy o następujące kwestie:
 potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące
wykorzystania przestrzeni przyszłego MAL
 zasady, na jakich zasadach powinno funkcjonować
MAL, aby służyć jak najszerszej liczbie odbiorców

 jakie obszary aktywności mieszkańcy wskazaliby jako
istotne w działaniach na rzecz społeczności lokalnej
 skojarzenia z miejscem i nazwą Dom S ąsiedzki „Nad

S tawem”

S pacer z wózkiem konsultacyjnym (08 listopada 2021)
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Rozmawialiśmy także z mieszkańcami na temat ich

gotowości do zaangażowania się w współtworzenie
Miejsca Aktywności Lokalnej.
C hcąc dostosować ofertę MAL do potrzeb mieszkańców

pytaliśmy ich w jakich zajęciach czy wydarzeniach
chcieliby uczestniczyć przychodząc do Domu
S ąsiedzkiego. P rzedmiotem rozmów była także kwestia

do jakiej grupy wiekowej powinien być skierowany
program? Zebrane odpowiedzi będą wskazówką do
skonstruowania oferty przyszłego MAL.
S iedziba przyszłego MAL gotowa na spotkanie z mieszkańcami (09 listopada
2021)
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W procesie konsultacji społecznych zbieraliśmy dane poprzez
bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Były to rozmowy
przeprowadzane podczas spacerów ulicznych z wózkiem
konsultacyjnym wypożyczonym z C entrum K omunikacji

S połecznej oraz spotkania stacjonarne w siedzibie przyszłego
Miejsca Aktywności Lokalnej. Zrealizowaliśmy:
 cztery spacery plenerowe na Osiedlu Górce S tare oraz
 dwa spotkania konsultacyjne w formule dnia otwartego w
siedzibie przyszłego MAL
P odczas spacerów wózek wzbudzał zainteresowanie
przechodniów, którzy chętnie podejmowali rozmowy. P rosiliśmy

mieszkańców, żeby wypisali na kartce pomysły na to, jakie
aktywności mogłyby być realizowane w MAL i zawiesili je na
wózku.
Wózek konsultacyjny przed wejściem do siedziby przyszłego
MAL ul. Pełczyńskiego 30 B (04 listopada 2021)
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S potkania stacjonarne z mieszkańcami podzieliśmy na dwie
części. W pierwszej części prowadziliśmy krótką edukację na
temat idei tworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej.
Natomiast druga część dotyczyła bezpośrednich rozmów z

mieszkańcami i dyskusji na temat m.in. formuły placówki,
zasad jej działania, aranżacji wnętrza, spotkań, które powinny
się tam odbywać i takich, które nie są akceptowane.
P oprosiliśmy także mieszkańców o dokończenie zdania na
tablicy z czym kojarzy im się Dom S ąsiedzki. Uwagi dotyczące
przyszłego MAL zbieraliśmy również mejlowo.
S pacer z wózkiem konsultacyjnym (15 listopada 2021)

K A LE NDA RIUM T YT UŁ ROZDZIA ŁU

K ALE NDARIUM
 start konsultacji społecznych // 25 października 2021
 spacer z wózkiem konsultacyjnym // 28 października (czwartek) godz. 14–16
 spacer z wózkiem konsultacyjnym // 04 listopada (czwartek), godz. 08–10
 spacer z wózkiem konsultacyjnym // 08 listopada (poniedziałek), godz. 16–18
 spotkanie konsultacyjne – dzień otwarty // 09 listopada (wtorek), godz. 13–18
 spacer z wózkiem konsultacyjnym // 15 listopada (poniedziałek), godz. 15–17
 spotkanie konsultacyjne // 16 listopada (wtorek), godz. 17–19
 przesyłanie opinii mejlowo // od 25 października do 22 listopada
 zakończenie konsultacji społecznych // 22 listopada 2021

ZDJ ĘC IA Z P RO C E S U

S pacer z wózkiem konsultacyjnym (15 listopada 2021)

S tacjonarne spotkanie konsultacyjne (16 listopada 2021)

C O US ŁYS ZE LIŚMY?

UC ZE S T NIC Y
W konsultacjach społecznych wzięło udział około
80 osób. W trakcie spacerów po Osiedlu
rozmawialiśmy z około 50 osobami. Mieszkańcy
którzy zaangażowali się w konsultacje to głównie
osoby pełnoletnie. Najbardziej aktywną grupą
wiekową uczestniczącą w procesie konsultacji były
osoby po 60 roku życia. Drugą dużą grupę stanowili
młodzi rodzice w przedziale wiekowym od 25 do 40
lat posiadający co najmniej jedno dziecko. Wśród
osób biorących udział w konsultacjach blisko 70%
stanowiły kobiety. K obiety wykazywały większą
gotowość i zainteresowanie rozmową na temat
kształtu przyszłego MAL. Oprócz bezpośredniego
udziału w konsultacjach mieszkańcy wyrażali swoje
opinie poprzez kontakty za pośrednictwem mediów
społecznościowych (massenger) oraz w formie
mejlowej.

S potkanie konsultacyjne (09 listopada 2021)
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P rzyszli potencjalni odbiorcy oferty organizowanej w Domu
S ąsiedzkim „Nad S tawem” zgłosili chęć udziału
w następujących aktywnościach:
 Wykłady tematyczne
 S potkania z ciekawymi ludźmi
 Wspólne świętowanie (Dzień S ąsiada, Gwiazdka
S ąsiedzka, Dzień ul. Pełczyńskiego, itp.)
 S potkania integracyjne międzysąsiedzkie
 K oła zainteresowań
 Warsztaty dla rodziców
 Imprezy dla dzieci (np. spotkanie z Mikołajem)
 Zajęcia i warsztaty dla małych dzieci
 Zajęcia dla dzieci starszych
 Warsztaty kulinarne
 Warsztaty artystyczne
 Zajęcia prozdrowotne (gimnastyka , joga, itp.)
P ropozycje te pojawiały się najczęściej w bezpośrednich
rozmowach z mieszkańcami.

P ropozycje mieszkańców umieszczone na wózku konsultacyjnym
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P ozostałe zgłoszone przez uczestników konsultacji
propozycje dotyczyły takich aktywności jak:
 Wykłady, pogadanki
 Warsztaty obsługi smartfona
 Warsztaty dla dzieci
 Warsztaty dla kobiet
 Warsztaty kulinarne
 Warsztaty ogrodnicze
 Warsztaty plastyczne
 Warsztaty artystyczne
 Warsztaty fotograficzne
 S potkania hobbystów i pasjonatów
 Gry planszowe
 Turnieje (karciane, gier planszowych, „piłkarzyki”, itp.)
 Wymiany sąsiedzkie (książek, odzieży, „garażowe”, itp.)
S potkanie konsultacyjne (16 listopada 2021)
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Uczestnicy konsultacji zgłaszali ponadto, że chcieliby, aby Dom
S ąsiedzki był bazą dla spotkań do przedyskutowania spraw
ważnych dla mieszkańców Osiedla, organizowania wspólnych akcji
społecznych, np. pomocy międzysąsiedzkiej, inicjatyw służących
poprawie komfortu zamieszkiwania, itp. S kojarzenia jakie budzi
Dom S ąsiedzki „Nad S tawem” według mieszkańców to:
 Miejsce spotkań i integracji dla wszystkich
 Miejsce dostępne
 S erdeczna atmosfera
 Miejsce spotkań dla mieszkańców i przez nich tworzone
 Miejsce przyjazne wizerunkowo
 Miejsce na inicjatywy prospołeczne
 Miejsce relaksu i odpoczynku
 C iekawe zajęcia, ciekawi ludzie
 Miejsce bez agitacji i polityki
S pacer konsultacyjny (04 listopada 2021)
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 Mieszkańcy wskazali jako istotne, aby zajęcia, które będą
dostępne w MAL były bezpłatne.
 Zdaniem mieszkańców ważne w funkcjonowaniu Domu
S ąsiedzkiego jest, aby panowała w nim przyjazna atmosfera,
nacechowana akceptacją, szacunkiem i tolerancją.
 P odczas spotkań konsultacyjnych większość uczestników
deklarowała gotowość do współdziałania w tworzeniu oferty
Domu S ąsiedzkiego, ale z powodu braku doświadczenia
oczekują też wsparcia, zachęty i doradztwa ze strony
koordynatora MAL.
 Uczestnicy konsultacji zgłaszali, że spotkania organizowane
w Domu S ąsiedzkim powinny być kierowane do
różnorodnych grup społecznych: osób pełnoletnich,
samotnych, zagrożonych wykluczeniem, seniorów.
P lakat konsultacji społecznych na drzwiach do klatki
schodowej bloku przy ul. Pełczyńskiego
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 Blisko połowa uczestników konsultacji podkreślała, że na terenie
Osiedla brakuje przyjaznych miejsc z ofertą dla dzieci i
młodzieży.
 Uczestnicy konsultacji wskazywali na potrzebę dostosowania
wejścia do MAL dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
by mogli oni łatwiej korzystać z oferty, a także lepszej promocji
tego miejsca.
 Według większości mieszkańców Dom S ąsiedzki powinien być
miejscem dostępnym, czynnym codziennie w godzinach od
08:00 do 20:00.
 Mieszkańcy pozytywnie zareagowali na konsultacje społeczne i z
aprobatą przyjęli wiadomość, że lokal przy ul. Pełczyńskiego
30B otwiera się na działania na rzecz społeczności lokalnej.
P oprzednio w tym miejscu działała klubokawiarnia bardzo
lubiana przez okolicznych mieszkańców i mile przez nich
wspominana.

Wejście do siedziby Domu S ąsiedzkiego „Nad S tawem”

O P INIE I P O MYS ŁY 6 z 6
P odsumowując otrzymaliśmy dużo ciekawych propozycji, które
mogą zostać wykorzystane w materiałach informacyjnych (ulotki,
plakaty, broszury, itp.) promujących Miejsce Aktywności Lokalnej
oraz będą inspiracją w procesie tworzenia oferty Domu
S ąsiedzkiego „Nad S tawem”.
Mieszkańcy pozytywnie ocenili także nazwę przyszłego MALtwierdząc, że jest ona adekwatna i oddająca charakter tego

miejsca.
Mieszkańcy pozytywnie przyjęli informację o planowanym
uruchomieniu Miejsca Aktywności Lokalnej, które będzie
dedykowane dla wszystkich. Wielu z nich stwierdziło, że czekali na
takie miejsce.

Osiedle Górce S tare - rozmieszczanie informacyjnych plakatów
konsultacyjnych (25 października 2021)
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Mobilny Punkt Konsultacyjny przed siedzibą P rzedszkola Nr 435
ul. Pełczyńskiego 24 (28 października 2021)

S pacer konsultacyjny na ul. Pełczyńskiego (15 listopada 2021)

WNIO S K I I RE K O ME NDAC J E
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Wnioski z konsultacji:
 Dom S ąsiedzki „Nad S tawem” powinien być miejscem
otwartym na potrzeby i pomysły mieszkańców Osiedla
Górce S tare. Mieszkańcy oczekują, że będzie to przytulna
przestrzeń, w której będą mogli odpocząć, ciekawie spędzić
czas wolny oraz nawiązać relacje.
 Oferta Domu powinna być bezpłatna, różnorodna,
adresowana zarówno do osób pełnoletnich jak i dzieci i
młodzieży w zależności od ich potrzeb i zainteresowań.
 P ełnoletni uczestnicy konsultacji najchętniej korzystaliby z
różnego rodzaju warsztatów oraz szeroko rozumianych
spotkań integracyjnych.
 Mieszkańcy zgłaszają gotowość do współtworzenia tego
miejsca w zakresie realizacji inicjatyw pro sąsiedzkich, lecz w
tym procesie potrzebują inspiracji, zachęty oraz wsparcia ze
strony pracowników MAL, którzy będą pełnić rolę
koordynatorów działań.
Wnętrze siedziby przyszłego MAL ul. Pełczyńskiego 30B
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 Dom S ąsiedzki powinien być miejscem
dostępnym od rana do późnych godzin
popołudniowych, aby mogli z niego korzystać
wszyscy.
 Wskazane jest poprawienie dostępu do lokalu
dla osób niepełnosprawnych.
 Zgłoszone podczas konsultacji propozycje
mieszkańców wynikają z potrzeby
samorealizacji oraz chęci posiadania wpływu
na komfort zamieszkiwania na Osiedlu.

Aneks kuchenny w Domu S ąsiedzkim „Nad S tawem” przed i po
remoncie
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Z przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wynika, że
wiele osób czuje się samotnych i odizolowanych. Okres
pandemii dodatkowo pogłębił to poczucie, mieszkańcy
przyznają, że przez pandemię ograniczyli znacznie kontakty
społeczne i na co dzień bardzo im ich brakuje.
Uruchomienie MAL może stać się pretekstem do
pobudzenia społecznej postawy mieszkańców oraz rozwoju
inicjatyw międzysąsiedzkich. Potrzeby wyrażone przez
mieszkańców są możliwe do realizacji dla wszystkich grup
społecznych. Ośrodek Pomocy S połecznej Dzielnicy
Bemowo posiada zasoby kadrowe oraz doświadczenie w
realizacji działań środowiskowych.

Wnętrze siedziby przyszłego MAL ul. Pełczyńskiego 30B

RE K O ME NDAC J E
K orzystając z pozytywnego odbioru konsultacji społecznych
wskazane jest stałe pozostawanie w kontakcie z mieszkańcami tak
aby utrzymać powstałe zainteresowanie przyszłym MAL-em.

Organizowanie włączających wydarzeń oraz regularne
informowanie mieszkańców o nich pozwoli na utrzymanie relacji.
Utworzyliśmy dedykowany profil społecznościowy na Facebooku,
link: facebook.com/DomS asiedzkiNad S tawem.

Współpracujemy z placówkami i instytucjami działającymi na tym
terenie w zakresie wymiany informacji, co ułatwia pozostawanie w
kontakcie z mieszkańcami

P lakat konsultacji społecznych
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 W styczniu 2022 r. zamierzamy zorganizować w

siedzibie MAL posiedzenie Dzielnicowej K omisji
 Ośrodek Pomocy S połecznej Dzielnicy Bemowo w
połowie grudnia 2021 r. zainaugurował działalność Domu
S ąsiedzkiego „Nad S tawem” organizując Gwiazdkę

S ąsiedzką dla mieszkańców. Dzięki relacjom zawiązanym
podczas konsultacji wyłoniona została grupa

Dialogu S połecznego, aby zainteresować ofertą
organizacje pozarządowe.

 Biorąc pod uwagę opinie zgłoszone przez
mieszkańców planujemy od nowego roku

mieszkańców chętna do współdziałania przy organizacji

pilotażowo uruchomić ofertę zajęć dla

tego wydarzenia. Z uwagi na pandemię na spotkaniu

najmłodszych dzieci. Póki co zajęcia będą

obowiązywały zapisy.

prowadzone przy wykorzystaniu własnych zasobów

 Również w grudniu w Domu S ąsiedzkim odbyło się
spotkanie członków Zarządu Dzielnicy Bemowo oraz

radnych, podczas którego wizytowano placówkę,
dyskutowano o wynikach konsultacji oraz planowanych
inicjatywach na rzecz mieszkańców.

kadrowych, ale w dalszej perspektywie

priorytetem jest pozyskanie środków na
zatrudnienie animatorów do prowadzenia zajęć
także dla dorosłych mieszkańców oraz

koordynatora MAL, który będzie odpowiedzialny za
obsługę merytoryczno-administracyjną.
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 P lanujemy także kontynuować współpracę z działającą na
tym terenie grupą sąsiedzką „S ąsiedzi Mocni Razem”,
wśród której są liderzy gotowi do realizacji inicjatyw
społecznych.
 W dalszej perspektywie będziemy dążyć do poszerzania i
rozwijania oferty MAL, rozwoju lokalnego partnerstwa w
celu organizowania społeczności lokalnej z
wykorzystaniem aktywnych podmiotów biznesowych i
instytucjonalnych.
 Informacje na temat działalności Domu S ąsiedzkiego
„Nad S tawem” będą na bieżąco umieszczane w mediach
społecznościowych.
Logo Domu S ąsiedzkiego „Nad S tawem”

AK C J A INFO RMAC YJ NA T YT UŁ DZIAŁU

AK C J A INFO RMAC YJ NA
O konsultacjach społecznych informowaliśmy
w następujący sposób:
 zamieszczaliśmy posty i wydarzenia na forach
internetowych i na portalach społecznościowych
 dystrybuowaliśmy ulotki i plakaty na terenie
Osiedla Górce S tare
 informowaliśmy o konsultacjach podczas spacerów
z wózkiem konsultacyjnym
 skierowaliśmy pisma do lokalnych podmiotów
i instytucji, z którymi współpracujemy.

P racownicy Ośrodka pozują do zdjęcia które ma być
zamieszczone na plakacie

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły
w trakcie konsultacji do pobrania
ze strony konsultacje.um.warszawa.pl

INFORMACJE
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Ośrodek Pomocy S połecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
Zespół ds. P rojektów Ośrodka Pomocy S połecznej Dzielnicy Bemowo:
E dyta C homaniuk
Agnieszka Awksentiuk
P rzemysław S kwarski
PROJEKT: JAKIE MIEJSCE SPOTKAŃ PRZY PEŁCZYŃSKIEGO 30B ?
PUBLIKACJA RAPORTU: styczeń 2022

