JAK ROZWIJAĆ SPORT I
REKREACJĘ W WARSZAWIE?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY? TYTUŁ ROZDZIAŁU

O CO PYTALIŚMY? 1 z 2
Konsultowaliśmy „Program sportowo blisko domu do 2025 roku”

jako program wykonawczy do celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas
wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030. Zadaniem
programu jest zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców
Warszawy, zachęcenie ich do korzystania z oferty sportoworekreacyjnej dostępnej w pobliżu miejsca zamieszkania.
W konsultacjach pytaliśmy o to, czy program odpowiada na

oczekiwania mieszkańców, a także o to czy i w jaki sposób można
go zmienić, ulepszyć.
Dokument wraz z diagnozą i załącznikami był dostępny pod

adresem: www.konsultacje.um.warszawa.pl/sportowo

Grupa rowerzystów na bulwarach przy Centrum Nauki Kopernik

O CO PYTALIŚMY? 2 z 2
 Chcemy, aby sport i aktywność fizyczna były dostępne
w Twojej najbliższej okolicy. Przygotowaliśmy program, który
pomoże nam to osiągnąć. Powiedz nam, co o nim myślisz.

 Czy działania, które wskazaliśmy w Programie są wystarczające
do osiągnięcia zamierzonych celów?
Czy powinniśmy je uzupełnić lub przeformułować?
 Czy nasz pomysł np. tworzenia i ulepszania stref rekreacyjnosportowych blisko miejsc zamieszkania w otwartej
przestrzenia (np. skwery, podwórka, parki, ciągi

komunikacyjne) jest słuszny?

 Czy otwarcie boisk szkolnych pomoże zwiększyć Państwa
codzienną aktywność fizyczną?
 Czy informacja o ofercie sportowo-rekreacyjnej na stronie

miasta oraz w ośrodkach sportu i rekreacji innych instytucjach
miejskich w dzielnicach spełni Państwa oczekiwania?
 Czy zajęcia dla konkretnych grup odbiorców, np. dla kobiet, dla
seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami zachęca Państwa
do stałej aktywności fizycznej?

JAK PYTALIŚMY?
Mieszkańcy mogli wyrażać swoje opinie podczas spotkania
konsultacyjnego on-line, rozmów telefonicznych oraz w formie
wiadomości mailowych. Zapraszaliśmy nie tylko do przekazywania

opinii i sugestii, ale także do dyskusji nad programem.
Nad konsultacjami czuwał koordynator programu, który pozostawał
do dyspozycji mieszkańców w tym czasie. Na spotkaniu
konsultacyjnym byli obecni Dyrektor Biura Sportu i rekreacji,
Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji, Naczelnicy i Kierownicy
w Biurze Sportu i Rekreacji odpowiedzialni za obszary tematyczne
włączone do programu oraz koordynator programu.
Plakat informujący o konsultacjach.

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
 start konsultacji społecznych

// 4 czerwca 2021

 spotkanie konsultacyjne on-line (Zoom, Youtube)
 dyżur telefoniczny



// 14 czerwca godz. 17:00-19:00

// 16 czerwca godz.16:00-19:00 oraz 21 czerwca godz. 9:00-15:00

przesyłanie opinii mejlowo

 zakończenie konsultacji

// 4-21 czerwca 2021

// 21 czerwca

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W konsultacjach wzięły udział 63 osoby:
 42 osoby w spotkaniu konsultacyjnym w formie zdalnej:
30 osób na zoomie, 12 osób na YouTube
 18 osób wyraziło swoje opinie mailowo

 2 osoby kontaktowały się telefonicznie
 1 osoba napisała na facebooku.
Byli to mieszkańcy prezentujący różne grupy społeczne i
wiekowe: seniorzy, osoby młodsze, kobiety, mężczyźni,
osoby posiadające dzieci, radni, urzędnicy, eksperci,
przedstawiciele wspólnot lokalnych, organizacji
pozarządowych, mieszkańcy zainteresowani rozwojem
swojej dzielnicy i lokalnego otoczenia.

Były to osoby reprezentujące różne środowiska, nie tylko
sportowe.

Spotkanie on-line (14 czerwca 2021)

OPINIE I POMYSŁY 1z4
Dotyczące infrastruktury – miejsc aktywności fizycznej (parafraza):
 Remonty istniejących stref rekreacji służących lokalnej
społeczności
 Budowa nowych boisk i miejsc aktywności fizycznej w
rozwijających się osiedlach w dzielnicach peryferyjnych
 Projektowanie infrastruktury przyjaznej różnym grupom

 Większa dostępność ośrodków sportu i stref rekreacji dla
mieszkańców
 Udostępnianie boisk szkolnych dla aktywności fizycznej

mieszkańców
 Estetyka przestrzeni sportowo-rekreacyjnych - współpraca z

użytkowników (w szczególności seniorom, a także

artystami nad ich urządzaniem, tworzenie miejsc lubianych

dziewczętom, kobietom)

np. przez dziewczęta, kobiety

OPINIE I POMYSŁY 2z4
Dotyczące infrastruktury – miejsc aktywności fizycznej (parafraza):
 Budowa dróg rowerowych w różnych częściach miasta,
dokończenie istniejących
 Równomierny rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
terenie miasta
 Szlaki turystyczno-spacerowe po mieście

 Wypożyczalnie sprzętu sportowego np. w parkach, domach
kultury i MALach
 Siłownie plenerowe bliżej domu

 Stacje metra i ciągi komunikacyjne jako miejsca aktywności
fizycznej
 Tańsze bilety wstępu na miejskie pływalnie
 Bezkosztowe udostępnienie bazy sportowej dla klubów
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym dzieci i
młodzieży
 Budowa boiska do baseballa

OPINIE I POMYSŁY 3z4
Dotyczące zajęć sportowo-rekreacyjnych (parafraza):
 Więcej zajęć blisko domu (np. przywrócenie zajęć
zawieszonych na czas pandemii w bliskim sąsiedztwie miejsc

zamieszkania)
 Instruktorzy/animatorzy na siłowniach plenerowych
 Działania pocovidowe z uwzględnieniem aktywności
fizycznej
 Informacje o zdrowym odżywianiu w ofercie sportowo-

rekreacyjnej

 Programy dla dziewcząt, wspierające aktywność fizyczną
i akceptację ciała

 Zajęcia wspólne dla różnych grup odbiorców
 Tworzenie lokalnych grup aktywności fizycznej, np. grup
biegowych
 Zachęcanie seniorów do aktywności fizycznej, bezpieczne
ćwiczenia prozdrowotne

OPINIE I POMYSŁY 4z4
Dotyczące informowania o ofercie sportowo-rekreacyjnej

Dotyczące programu i jego realizacji (parafraza):

(parafraza):

 Działania międzysektorowe, włączające różne biura i jednostki

 Dotarcie do mieszkańców w tym seniorów za pośrednictwem
różnych środków przekazu (prasa lokalna, nośniki, media)
 Projekty cyfrowe wspomagające dostępność obiektów
sportowych

urzędu
 Animowanie przestrzeni miejskiej dla aktywności fizycznej
 Aktywizacja mieszkańców, szczególnie mniej aktywnych (np.
seniorów), włączanie ich we współtworzenie oferty sportoworekreacyjnej

 Popularyzacja wysiłku jako bonusu pozwalającego na lepsze i

 Szkolenie kadry (instruktorów, animatorów, wolontariuszy)

dłuższe życie
 Rozwijanie świadomości społecznej na temat korzyści z
 Edukacja o zdrowym stylu życia z włączeniem zasad zdrowego
żywienia

aktywności fizycznej
 Uwagi do definicji aktywności fizycznej

Zdjęcia z procesu

Spotkanie on-line (14 czerwca 2021)

Spotkanie on-line (14 czerwca 2021)

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Mieszkańcy potrzebują wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej dostępnej dla wszystkich, najlepiej bezpłatnej, zlokalizowanej
blisko miejsc zamieszkania.
Uczestnicy wyrażają potrzebę korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych

blisko domu, dostępnych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w
tym kobiet (dziewcząt) i seniorów.
Ważna jest aktywizacja mieszkańców oraz różnorodne animowanie

przestrzeni miejskiej dla aktywności fizycznej.
Istotne jest wsparcie animatorów i instruktorów sportu oraz
wolontariuszy.

Mieszkańcy chcą być informowani o ofercie sportowo-rekreacyjnej w
różnorodny sposób, z wykorzystaniem nowych narzędzi komunikacji.
Potrzeby te wynikają z zainteresowania aktywnością fizyczną i zdrowym

stylem życia.

Spot informacyjny w komunikacji miejskiej (4-21 czerwca 2021)

REKOMENDACJE
Zgłoszone pomysły zostaną poddane analizie, po której
część z nich będzie włączona do programu w czasie jego
trwania, zostanie on również uzupełniony o zgłoszone
uwagi.
Realizując program skupimy się na punktach szczególnie
ważnych dla mieszkańców:
 aktywizacja seniorów i kobiet,
 animacja przestrzeni dla aktywności fizycznej,
 podnoszenie świadomości mieszkańców z korzyści z
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Grupa rowerzystów jadąca centrum Warszawy.

 postrzeganie aktywności fizycznej jako elementu
codziennego życia i sposobu spędzania wolnego czasu.

CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU

CO DALEJ?
Wnioski z konsultacji zostaną włączone do
„Programu sportowo blisko domu do 2025 roku”.
Projekt programu po konsultacjach społecznych zostanie
przedstawiony Radzie Programu, a następnie Kolegium
Prezydenta m.st. Warszawy.
Jeśli uzyska akceptację, będzie przyjęty do realizacji.
Przewidywany termin przyjęcia programu to październik
2021.
Postępy w programie będą monitorowane w cyklu
rocznym.
Informacje na temat Programu i jego realizacji można
śledzić na stronie:
www.2030.um.warszawa.pl/programy-wykonawcze-ipolityki/
Grupa osób ćwiczących jogę w parku.

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ ROZDZIAŁU

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach Programu sportowo blisko domu do 2025
roku informowaliśmy w następujący sposób:
 Informacja o konsultacjach na stronie:
www.konsultacje.um.warszawa.pl/sportowo_blisko_domu
 Plakaty w ośrodkach sportu i rekreacji, w siedzibach
dzielnic m.st. Warszawy oraz wybranych biur i jednostek
miejskich
 Spoty w komunikacji miejskiej
 Informacja na facebooku Zastępcy Prezydenta m.st.
Warszawy oraz Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA
WARSZAWA
 Zaproszenie do udziału w konsultacjach wysłane do ok.
300 organizacji pozarządowych działających w różnych
obszarach społecznych
 Zaproszenie do udziału w konsultacjach wysłane do
miejskich instytucji kultury, edukacji, pomocy społecznej i
zdrowia

 Zaproszenie do udziału w konsultacjach wysłane do
radnych m.st. Warszawy i branżowych komisji dialogu
społecznego

Spot w galerii metra Świętokrzyska.

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony www.konsultacje.um.warszawa.pl
ZAŁĄCZNIK 1
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji

ZAŁĄCZNIK 2
Sprawozdanie ze spotkań i wymiany opinii z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych „Programu sportowo blisko domu
do 2025 roku”

ZAŁĄCZNIK 3

Sprawozdanie z akcji informacyjnej konsultacji społecznych „Programu sportowo blisko domu do 2025 roku”

INFORMACJE
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Centrum Komunikacji Społecznej

PROJEKT: Sportowo blisko domu do 2025 roku.

PUBLIKACJA RAPORTU: sierpień 2021

