RAPORT
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
INICJUCJĄCYCH PRACE NAD PROGRAMEM
WSPÓLNOTA

Warszawa, 15 maja – 9 czerwca 2018 r.
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Konsultacje społeczne inicjujące prace nad Programem Wspólnota odbyły się w terminie od 15 maja
do 9 czerwca 2018 r.
W ramach konsultacji, których celem było opracowanie wizji oraz wartości, które powinny leżeć
u podstaw wspierania rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie, odbyły się cztery warsztaty
kreatywne: po jednym dla przedstawicieli urzędów dzielnic, jednostek miejskich, aktywistów
zrzeszonych w organizacjach pozarządowych oraz radach seniorów i młodzieżowych, a także warsztat
otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto pytanie, co to dla nas znaczy dbać o siebie
nawzajem, zostało zadane mieszkańcom uczestniczącym w dzielnicowych piknikach i wydarzeniach z
okazji Warszawskiego Dnia Sąsiada. Uwagi zbierano również drogą elektroniczną, można je było
przesłać na adres: wspolnota@um.warszawa.pl.
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Informacje o konsultacjach i zaproszenia na spotkania dystrybuowane były drogą elektroniczną oraz
tradycyjną (plakaty): poprzez Miejsca Aktywności Lokalnej, sieć animatorów Stołeczni-Społeczni,
koordynatorów partnerstw lokalnych, urzędy dzielnic m.st. Warszawy, koordynatorów KDS i DKDS oraz
media społecznościowe.

Konsultacje społeczne organizowane były przez Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.
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W ramach konsultacji społecznych odbyły się 4 spotkania warsztatowe:






warsztat dla urzędników dzielnicowych odbył się 15 maja 2018 r. i zgromadził około 20 osób;
w warsztacie dla aktywistów miejskich 22 maja 2018 r. wzięło udział około 30 osób, w tym
przedstawiciele partnerstw lokalnych, Branżowych Komisji Dialogu Społecznego,
dzielnicowych rad seniorów oraz rad młodzieżowych;
w warsztacie dla jednostek miejskich 24 maja 2018 r. uczestniczyło około 25 przedstawicieli
m.in. ośrodków kultury, bibliotek oraz ośrodków pomocy społecznej;
otwarty warsztat dla mieszkańców, zorganizowany 29 maja 2018 r. w Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej zgromadził około 25 osób.

Spotkania trwały średnio ok. 3 godzin. Celem prac warsztatowych było z jednej strony wypracowanie
wkładu do wizji Programu, a z drugiej strony materiału, który pozwoli wyodrębnić najważniejsze
obszary przyszłego Programu, a także obszary do diagnozy strategicznej.
W ramach prac warsztatowych dyskutowano nad pytaniami:





dlaczego wspólnota jest ważna?
na jakich wartościach, postawach, kluczowych elementach chcemy opierać wspólnotę?
Co dla nas znaczy dbać o siebie nawzajem?
po czym poznamy, że realizujemy kluczowe elementy wspólnoty / po czym poznamy, że
wspólnota dobrze działa?

Na każdym z warsztatów powstawał również zapis graficzny wypowiedzi uczestników.
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Na piknikach dzielnicowych oraz obchodach Warszawskiego Dnia Sąsiada mieszkańcy mogli podzielić
się przemyśleniami, co dla nich znaczy dbać o siebie nawzajem. Aby zainspirować do refleksji i zachęcić
do zgłaszania opinii wykorzystano plakaty z komiksowymi „dymkami”. Plansze były dostępne podczas
obchodów dnia sąsiada na: Bielanach (MAL Samogłoska, 9 czerwca 2018 r.), Pradze-Południe (MAL
Paca 40, 9 czerwca 2018 r.), Targówku (Teatr Rampa, 9 czerwca 2018 r.), Ochocie (MAL Grójecka 109,
7 czerwca 2018 r.), Mokotowie (MAL Mikromiasto, 9 czerwca 2018 r.) i Woli (Muranowski Dzień
Sąsiada, 9 czerwca 2018 r.). W Śródmieściu informacje zbierane były podczas festiwalu wolontariatu
(8 czerwca 2018 r.). Stanowiska konsultacyjne znajdowały się też na piknikach organizowanych
w Wesołej (9 czerwca 2018 r.), Włochach (9 czerwca 2018 r.) i Ursusie (26 maja 2018 r.).
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Poniższy raport zawiera zestawienie głosów uczestników konsultacji uporządkowane w kategorie, ale
z pozostawieniem języka ich wypowiedzi. Pozostawiono również niektóre podobne wypowiedzi, tam
gdzie ich autorzy nieco inaczej rozkładali akcenty, mówiąc o tym, co dla nich istotne w dobrej
wspólnocie.

Dlaczego wspólnota jest ważna?
Wspólnota jest miejscem nawiązywania i rozwijania relacji



Pomaga zawierać znajomości, przyjaźnie, daje możliwość poznania większej liczby osób oraz
nawiązywania i budowania relacji, wzmacniania więzi
We wspólnocie jest możliwość integracji mieszkańców, a relacje sprzyjają dobremu samopoczuciu
mieszkańców i zmniejszeniu anonimowości

Wspólnota daje poczucie przynależności i buduje tożsamość




Wspólnota zaspokaja podstawową potrzebę ludzi jako istot społecznych do bycia w grupie,
przeciwdziała osamotnieniu, daje towarzystwo
Wspólnota daje poczucie przynależności do grupy, społeczności, miejsca
Wspólnota jest ważnym elementem budowania i wzmacniania tożsamości oraz wzmacniania
poczucia wspólnych wartości

Wspólnota wpływa na nasz dobrostan




Wspólnota daje i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa
Wspólnota daje poczucie spełnienia
Bycie we wspólnocie dostarcza pozytywnych emocji – bycie we wspólnocie jest przyjemne,
radosne, dostarcza rozrywki, zabawy, relaksu i satysfakcji

Wspólnota wpływa na nasze postawy, edukuje i rozwija













Wspólnota – dzięki kontaktom z innymi osobami i ich perspektywami – zmusza do pracy nad sobą,
rozwija i uczy, rozwija kompetencje społeczne, poszerza horyzonty i otwiera pola do współpracy
Wspólnota jest źródłem pozytywnych i różnorodnych wzorców
We wspólnocie buduje się postawy otwartości, tolerancji, równości, akceptacji dla różnorodności,
przełamuje się stereotypy
Wspólnota uczy wrażliwości i uważności, pomaga dostrzegać innych oraz ich potrzeby
Wspólnota pomaga tworzyć społeczeństwo obywatelskie, oparte na współpracy i dialogu,
wspomaga budowanie świadomości społecznej
Wspólnota to miejsce spotkania, dyskusji, pomagające zrozumieć drugą osobę, w ramach
wspólnoty buduje się i wzmacnia szacunek do innych osób
Wspólnota daje możliwości rozwoju osobistego, jest źródłem inspiracji, daje przestrzeń do
samorealizacji
Wspólnota jest twórcza i kolorowa
Wspólnota jest źródłem wiedzy, w ramach wspólnoty odbywa się wzajemna edukacja, możliwa jest
wymiana wiedzy, wspólnota wyzwala kreatywność
Wspólnota jest przestrzenią do nabywania doświadczeń i umiejętności, wymiany pomysłów
i zasobów
Wspólnota buduje świadomość jak działa miasto
We wspólnocie może się rozwijać zaufanie, szczerość, uczciwość
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Wspólnota zwiększa poczucie odpowiedzialności za innych i za miejsce oraz sprawia, że
czujemy się potrzebni



Wspólnota buduje i wzmacnia poczucie bycia u siebie, a jednocześnie odpowiedzialności za innych,
za swoje otoczenie i za miasto
Wspólnota sprawia, że czujemy się potrzebni, wytwarza klimat samopomocy

Wspólnota tworzy normy i motywuje do ich przestrzegania



W ramach wspólnoty rozwija się identyfikacja z grupą i ze wspólnymi wartościami
W ramach wspólnoty przekazuje się tradycje i obyczaje, tworzy normy i zasady oraz wspiera ich
przestrzeganie, jest źródłem kontroli społecznej, we wspólnocie trudniej jest coś ukryć

Wspólnota rozwija motywację do działania, sprawczość, zwiększa wpływ









W ramach wspólnoty możliwa jest realizacja pasji i pomysłów, wspólnota daje możliwości
i przestrzeń do działania
Wspólnota angażuje, rodzi energię, motywację i chęć do działania, mobilizuje, aktywizuje, jednoczy
(w jedności siła)
Wspólnota jest źródłem zasobów i daje możliwości korzystania z nich
Wspólnota wydobywa i wzmacnia potencjał, daje poczucie siły i wpływu, zwiększa sprawstwo
(razem możemy więcej), pomaga zobaczyć i osiągać wspólne cele oraz ułatwia i wzmacnia
skuteczność działania, zwiększa możliwości grupy i jednostki
We wspólnocie możliwa jest synergia - połączenie różnych kompetencji zwiększa możliwości oraz
daje większe, lepsze efekty działania
Wspólnota pozwala na podział zadań i odpowiedzialności
Wspólnota ułatwia rozwiązywanie lokalnych problemów

Wspólnota pomaga dbać o dobro wspólne


Wspólnota chroni dobra wspólne, umożliwia wspólne dbanie o kształtowanie przestrzeni i rzeczy
wypracowane wspólnie, mniejsze są koszty ich utrzymania (np. naprawy zdewastowanych
urządzeń publicznych)

Wspólnota wzmacnia samoorganizację i wspiera, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia






Wspólnota wytwarza klimat samopomocy, pozwala na wymianę świadczeń oraz pomocy
sąsiedzkiej i pomocy na co dzień, we wspólnocie jest na kim polegać, wspólnota daje wsparcie
We wspólnocie łatwiej ochronić i zadbać o słabszych
We wspólnocie można dzielić się problemami (mamy się komu wygadać)
Wspólnota zapobiega wykluczeniu i wyrównuje szanse, włącza różnorodne grupy społeczne (w tym
osoby z innych kultur) a także osoby zagrożone wykluczeniem
Wspólnota dba o realizację sprawiedliwości społecznej poprzez wytworzone mechanizmy,
umożliwia zaspokajanie potrzeb

Na jakich wartościach, postawach, kluczowych elementach chcemy
opierać wspólnotę?






Akceptacja (nie rywalizacja), tolerancja, nie ocenianie
Altruizm
Bezpieczeństwo
Ciekawość siebie nawzajem
Dbanie o siebie i o innych, o wspólne miejsce, dostosowanie do różnych potrzeb
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Demokracja i prawo głosu, demokratyczne formy podejmowania decyzji, równość
Dialog, rozmowa o różnych interesach, dobra, otwarta komunikacja, wzajemne słuchanie
(uważne)
Dobrowolność (także w podejmowaniu decyzji, czy chcę angażować się społecznie)
Dzielenie się
Empatia
Empatia, zrozumienie,
Estetyka
Gotowość do pomocy
Gotowość do uczenia się i wspólne uczenie się, chęć zmiany i rozwoju
Inicjatywa
Kompromis
Kreatywność
Kultura (w tym również higiena osobista)
Lojalność
Mądrość
Odpowiedzialność (w tym za wspólne dobro)
Otwartość na innych, na wzajemny potencjał
Partnerstwo (w tym międzypokoleniowe)
Podnoszenie standardów
Pozytywne nastawienie
Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia
Różnorodność
Samoorganizacja i samopomoc
Sąsiedzkość, lokalność
Skuteczność działania
Solidarność
Sprawczość
Szacunek
Szczerość
Tradycja
Troskliwość, wrażliwość wobec innych, wyrozumiałość
Uczciwość, prawda
Uważność, otwartość na potrzeby innych
Włączanie (inkluzja) różnych osób i grup
Wspieranie się wzajemne
Wspólnotowość jako sposób działania instytucji
Wspólny cel; wspólna przestrzeń / miejsce / terytorium; wspólne aktywności, potrzeby
i zainteresowania
Współpraca
Wybaczanie
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Co to dla nas znaczy dbać o siebie nawzajem?
Dobrostan



Czujemy się bezpieczniej w swoim otoczeniu (bez ogrodzenia)
Dbając o otoczenie i innych tak naprawdę dbamy o siebie

Relacje i komunikacja










Mówimy sobie „dzień dobry”, spotykamy się z sąsiadami i rozmawiamy ze sobą, jesteśmy
zainteresowani, dobrze się ze sobą komunikujemy, dbamy o relacje sąsiedzkie
Jesteśmy dla siebie mili, uprzejmi, życzliwi, wyrozumiali, uśmiechamy się do siebie, reagujemy
na miły uśmiech, odzywamy się, mówimy parę ciepłych słów
Gdy jesteśmy gdzieś razem, to wszyscy są do siebie dobrze nastawieni i wszystkim się dzielimy
Jesteśmy cierpliwi i empatyczni, słuchamy się wzajemnie
Przekazujemy informacje i są one dostępna
Spędzamy ze sobą czas, w naszym towarzystwie wszyscy czują się dobrze
Sąsiad czasem lepszy niż rodzina, a na pewno bliższy
Dostępne są narzędzia, które pomagają rozwiązywać konflikty
Wychodzimy ze strefy własnego komfortu, żeby nawiązać kontakt z innymi

Pomoc, samopomoc


















Nie lekceważymy siebie nawzajem – szanujemy siebie, sąsiadów, przechodniów
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych bliskich
Pytamy o swoje potrzeby, znamy i rozumiemy swoje potrzeby i chcemy, by dbać o potrzeby
wszystkich, a nie tylko swoje
Pomagamy sąsiadom, troszczymy się o nich, wzajemnie sobie pomagamy, ale też sprawdzamy,
czy inni potrzebują naszej pomocy (różni ludzie potrzebują różnych rzeczy)
Pomagamy innym w potrzebie – nie ignorujemy, nie pozostajemy obojętni, mamy gotowość
poświęcenia czasu innym, jesteśmy proaktywni i aktywnie działamy na rzecz osób, które
potrzebują wsparcia / pomocy
Nie pozwalamy zapomnieć o osobach w naszym najbliższym otoczeniu, dbamy, aby żadna
osoba nie siedziała smutna
Widzimy / zauważamy potrzeby osób / grup dotąd niewidocznych, jesteśmy uważni na
potrzeby (szczególnie potrzebę pomocy)
Nie boimy się reagować, stawać w obronie słabszych, reagujemy gdy komuś dzieje się krzywda
Podpowiadamy, ostrzegamy się przed niebezpieczeństwem
Zwracamy wzajemnie sobie uwagę na nieprawidłowości i odchylenia od norm
Reagujemy na ludzką krzywdę, , gdy dzieje się coś złego
Dzielimy się tym, co mamy, a czego nie mają inni, a dobro powraca; oddajemy innym, to czego
nie potrzebujemy, a innym może się przydać
Dokładamy troski, by dać coś od siebie, a świat stał się bardziej przyjazny i otwarty
Nie jesteśmy (nie czujemy się) samotni, możemy w złych/ trudnych momentach liczyć na
wsparcie, pomoc innych, spotkać się, porozmawiać, napić się herbaty wspólnie
Tworzymy sieci, współpracujemy, budujemy i wykorzystujemy, rozwijamy istniejące we
wspólnocie struktury
Swoim postępowaniem wobec innych osób staramy się zmienić świat na lepszy
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Troska o dobro wspólne, otoczenie







Dbamy o wspólną przestrzeń i otoczenie – sprzątamy po swoim psie, zostawiamy po sobie
porządek np. na klatce schodowej, segregujemy śmieci, wyrzucamy śmieci do kosza,
korzystamy z lokalnych kompostowników; sprzątamy śmieci z ulicy, jak leżą przy koszu,
sprzątamy lasy; jeździmy komunikacją albo rowerem, a nie samochodem; nie zastawiamy
chodników samochodami; nie wyrzucamy zepsutego jedzenia do parku i okolicy, bo truje to
psy; nie hałasujemy, nie brudzimy, nie oceniamy, nie niszczymy wspólnego mienia i zieleni;
dbamy o czyste powietrze, nie wycinamy starych drzew, dbamy o równe drogi i ścięty trawnik,
ratujemy jeże przechodzące przez ulicę, zmieniamy otoczenie na lepsze – świat jest piękny, jak
jest piękne otoczenie:
Myślimy o przyszłości naszych dzieci
Jesteśmy powściągliwi (nie przeszkadzamy innym), jesteśmy przyzwoici, przestrzegamy kultury
zachowania (ograniczamy hałas i inne uciążliwości)
Ustalamy i przestrzegamy wspólnych norm zachowania
Reagujemy na braki czy sytuacje negatywne (parkowanie)

Aktywność










Zależy nam, bierzemy aktywny udział w rozwijaniu inicjatyw lokalnych
Angażujemy się w różne społeczne przedsięwzięcia; zachęcamy sąsiadów do robienia różnych
rzeczy wspólnie – biorąc w nich również udział; podejmujemy inicjatywy, bo lubimy, jak ludzie
robią razem fajne rzeczy i mogą spędzać czas w fajnym miejscu
Mamy swoje miejsce do działania
Włączamy się w lokalne inicjatywy jako wolontariusze
Szkoła jako miejsce kształtowania aktywności społecznej: otwieramy instytucje (szkoły), szkoły
aktywnie działają na rzecz otoczenia
Aktywizujemy młodych ludzi
Nie wartościujemy typów aktywności i wyborów innych osób (o ile nie naruszają zasad)
Dajemy innym prawo do nie-angażowania (odpowiednia komunikacja społeczna, medialna)

Otwartość wobec innych, dialog











Mamy szacunek do ludzi i świata
Szukamy wspólnego interesu
Mamy postawę rozumiejącą, empatyczną
Jesteśmy otwarci
Dostrzegamy różnorodność, perspektywy innej osoby
Nie narzucamy swoich poglądów innym
Mamy gotowość wyjścia z własnej strefy komfortu
Aktywizujemy tych, o których nikt wcześniej nie pomyślał, nikt wcześniej nie włączył
Zachowujemy granice pomiędzy prywatnością a wspólnotowością (uważność, nie wścibstwo),
zachowujemy przyjazny dystans
Komunikujemy się i szanujemy różne potrzeby i chęci / możliwości zaangażowania
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Po czym poznamy, że realizujemy kluczowe elementy wspólnoty? Po
czym poznamy, że wspólnota dobrze działa?
Mieszkańcy mają świadomość możliwości działania




Mieszkańcy znają narzędzia angażowania się w życie wspólnoty i mają wiedzę, jak z nich korzystać
Mieszkańcy wiedzą, jakie mają prawa (i obowiązki), wiedzą kiedy dzieje się coś, co ich dotyczy
Mieszkańcy angażują się w planowanie i zarządzanie w mieście (np. w kwestiach finansowych)

Mieszkańcy są aktywni
























Mieszkańcy licznie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, wydarzeniach, dyskusjach publicznych
w procedurach planistycznych, zebraniach (w tym zebraniach wspólnoty mieszkaniowej) i
rozwijają się pod tym względem
Stopień wykorzystania narzędzi oferowanych przez Miasto/ Dzielnicę jest wysoki
Następuje wzrost aktywności lokalnej (inicjatywa lokalna, BP, inicjatywa sąsiedzka, konsultacje
społeczne) oraz wspólnych przedsięwzięć, mieszkańcy coś chcą jeszcze robić, następuje wzrost
zarówno liczby działań, jak i liczby osób zaangażowanych w te działania, wzrost inicjatyw,
pomysłów i innowacji
Zwiększa się liczba projektów składanych do budżetu partycypacyjnego oraz liczba głosujących na
projekty
Mieszkańcy podejmują inicjatywy, są zaangażowani we wspólne sprawy, działają razem
Następuje wzrost aktywności społecznej (np. wolontariat)
Następuje wzrost inicjatyw oddolnych, sąsiedzkich (min. 3 osoby), mieszkańcy szukają
sprzymierzeńców do działania
Zwiększa się liczba organizacji oddolnych, grup nieformalnych
Następuje wzrost liczby partnerstw lokalnych, sieci współpracy
Następuje wzrost liczby inicjatyw uchwałodawczych
Zwiększa się procent osób głosujących w wyborach
Zwiększa się liczba MAL-i
Podejmowane są działania na rzecz zmiany, w tym zaangażowanie w działalność polityczną
Aktywiści wchodzą w struktury polityczne (w celu współzarządzania)
Mieszkańcy chcą dalej „robić więcej” – stawiają sobie nowe wyzwania
Mieszkańcy mają w swojej historii wspólne sukcesy, zrobiliśmy razem „rzeczy”, realizowane są
cele i założenia, cele są zamieniane na konkretne rezultaty (np. inicjatywy sąsiedzkie)
Mieszkańcy mają pasję do działania
Następuje wzrost efektywności działań oraz skuteczności w realizacji celów/ pomysłów
społeczności lokalnej, ludzie są zaangażowani w podtrzymywanie efektów działania
Ludzie podchwytują inicjatywę, interesują się sobą, istnieje kontrola społeczna w dobrym
znaczeniu
Mieszkańcy mają plany i perspektywy, poszukują rozwiązań i systematycznie je realizują
Wspólnota ma dobrego lidera

Wspólnota jest różnorodna i otwarta na innych




Następuje wzrost liczby inicjatyw międzypokoleniowych (np. deklaracje organizacji)
Wspólnota jest otwarta na nowe osoby, różnorodne grupy czują się częścią wspólnoty, wspólnota
postrzega je jako swoich członków (np. przedsiębiorcy)
Działania skupiają różnorodne grupy, są otwarte na różnych uczestników
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Miejsca lokalne są różnorodne, także kulturowo, religijnie, ludzie w przestrzeni są różnorodni,
różnorodni ludzie korzystają z narzędzi aktywności
Możliwość włączenia w działania wspólnoty jest możliwa na każdym etapie cyklu życia
Wspólnota umie radzić sobie ze zmianą (a przynajmniej sobie uświadamia, że ona jest), wspólnota
jest gotowa na słuchanie i na zmianę, uznaje, że zmiany są naturalne

Mieszkańcy mają poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa







Wspólnota jest rozpoznawalna, pozytywnie oceniana, ma prestiż, ludzie chcę do niej należeć
Następuje wzrost satysfakcji, zadowolenia mieszkańców z życia w okolicy, dzielnicy
Następuje wzrost odczuwanej jakości życia
Następuje spadek liczby przestępstw związanych z mową nienawiści (oraz rasistowskich), spadek
liczby przestępstw, wykroczeń (wandalizm, pobicia) oraz dewastacji
Następuje wzrost poczucia bezpieczeństwa
Mieszkańcy rozumieją, że porażka nie oznacza klęski

We wspólnocie istnieją relacje międzyludzkie





Ludzie wychodzą z domu, chcą spędzać razem czas dla przyjemności, integrujemy się, chcemy być
razem, lubimy coś robić razem
We wspólnocie jest dobra atmosfera, ludzie widzą i znają się nawzajem (rozpoznają się, nie tylko z
widzenia), mówią sobie „dzień dobry”, rozmawiają ze sobą, są wobec siebie życzliwi, przyjaźni,
łagodni, nie agresywni, pomocni
We wspólnocie istnieją pogłębione relacje, lubimy się i szanujemy, coraz lepiej się poznajemy,
żyjemy w zgodzie

Mieszkańcy mają poczucie przynależności i tożsamość




Wzrasta stopień identyfikacji oraz przywiązania do grupy, wspólnoty, miejsca, wzrost poczucia
lokalnej tożsamości (np. wzrost złożonych PIT), mieszkańcy manifestują przynależność lokalną,
lubią być razem i razem świętować, celebrować
Następuje wzrost wiedzy o mieście i jego historii / o tym jak działa miasto, mieszkańcy chcą
poznawać historię swojego miejsca

Mieszkańcy są odpowiedzialni


Ludzie przestrzegają wspólnych norm i zasad

Za siebie i innych


Jesteśmy odpowiedzialni za innych (po alkoholu nie prowadzimy samochodu), czujemy
odpowiedzialność za członków wspólnoty

Za miejsce



Wspólna przestrzeń i infrastruktura jest zadbana i wygodna, zadbane zieleńce wokół domów,
w przestrzeni nie ma barier i ograniczeń
Następuje poprawa fizycznego wyglądu przestrzeni, aktywnie dbamy o nasze otoczenie (także
nasze własne balkony)

We wspólnocie rozwijana jest pomoc i samopomoc, troska i wsparcie wobec innych


Ludzie reagują troską w sytuacji zagrożenia (adekwatnie), ludzie reagują bezpośrednio, ludzie
działają bezinteresownie i pomagają sobie wzajemnie, wzrasta liczba (widoczna w otoczeniu)
inicjatyw samopomocowych, pomagamy sobie, troszczymy się o siebie, przekazujemy sobie
informacje
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Dzielimy się i wymieniamy wiedzą, umiejętnościami, zasobami (czas, wiertarka), dobrami
(oddawanie ubrań i zabawek innym), bezpłatnymi usługami
Ludzie chcą działać na rzecz innych, troszczą się o siebie, wychodzą z inicjatywą, pomoc jest mniej
zinstytucjonalizowana i sformalizowana, oddolna
Mamy odwagę prosić o pomoc, mamy świadomość lokalnych zasobów (wspólnota widzi
i wykorzystuje swoje zasoby), możemy liczyć na siebie
Samowystarczalność społeczności (wykorzystywane są zasoby wewnętrzne społeczności), zanim
zgłosimy problem do instytucji, sami staramy się go rozwiązać

Podsumowanie prac warsztatowych zostało przedstawione w uogólnionej formie na schematach:

relacje
przynależność
tożsamość
twórczość
potencjał
rozwój

sprawczość
wpływ

wymiana
wiedzy
i kompetencji

siła

Dlaczego
wspólnota
jest ważna

ochrona
wspólnych dóbr

bezpieczeństwo
dobrostan
dobre
samopoczucie

i zasobów

(samo)pomoc

edukacja

wsparcie

postawy

poczucie

zasady

odpowiedzialności

kontrola
społeczna
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identyfikacja
wspólna
historia
tradycja

przywiązanie

otwartość
różnorodność
dostępność
inkluzywność
więzi

wspólna
przestrzeń
i wspólne
dobra

relacje
społeczne
integracja
Fundamenty
wspólnoty

współpraca

komunikacja

wspólny cel

zarządzanie
konfliktami

wymiana
kompetencji
Postawy:
odpowiedzial
-ność
wrażliwość
szacunek

samoorganizacja

aktywność
i świadomość
społeczna

samopomoc
partnerstwo

Po przeanalizowaniu zagadnień, które pojawiały się podczas konsultacji, stworzono propozycje
obszarów, które zostaną poddane diagnozie, będącej następnym etapem prac nad Programem
Wspólnota.

Informacje o dalszych pracach nad Programem Wspólnota będą sukcesywnie zamieszczane na stronie:
www.2030.um.warszawa.pl.
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Proponowane obszary diagnozy wspólnot lokalnych

•

Relacje
Różnorodność
Otwartość

•
•
•
•
•
•

•
•

Aktywność

•

•
•
•

Współpraca

Identyfikacja

Dobre
samopoczucie

zakres w jakim ludzie się znają, rozmawiają ze sobą (w tym zasiedziali
mieszkańcy i osoby napływowe)
istnienie wspólnych zasad oraz kontroli społecznej
postawy tolerancji i otwartości
zmniejszenie liczby przestępstw (szczególnie z nienawiści)
dobra atmosfera, zakres w jakim ludzie spędzają razem czas
różnorodność
społeczna
inkluzja społeczna

zakres, w jakim ludzie spędzają czas w okolicy domu (w tym
wykorzystanie przestrzeni wspólnych m.in. korzystanie z MAL)
wspólne działania, aktywności na rzecz otoczenia
(z wykorzystaniem m.in. BP, inicjatywy lokalnej)
zaangażowanie we wspólne sprawy (w tym inicjatywy oddolne,
sąsiedzkie, a także zaangażowanie w procedury planistyczne)

•
•
•
•
•

przepływ informacji, komunikacja i dialog
rozwiązywanie konfliktów
partnerstwa lokalne, sieci współpracy, organizacje oddolne, grupy
nieformalne
inicjatywy międzypokoleniowe
efekty: wspólne projekty, sukcesy
innowacje
trwałość i ciągłość działań, podtrzymywanie efektów działań
pomoc i samopomoc

•
•
•
•
•

poczucie i manifestowanie przynależności oraz tożsamości
różne poziomy wspólnotowości
dbałość o dobro wspólne, zadbana przestrzeń wspólna
znajomość historii miejsca
rytuały i tradycje wspólnotowe

•
•
•
•
•
•

poczucie satysfakcji
poczucie bezpieczeństwa
zadowolenie z jakości życia
motywacja do działania
zaspokojenie potrzeb (w tym towarzyskich)
poczucie wartości
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