WARSZAWA
RÓŻNORODNA,
CZYLI JAKA?
RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Podczas konsultacji rozmawialiśmy o projekcie
dokumentu Polityki różnorodności społecznej.
Dokument polityki zawiera:
▪ diagnozę sytuacji w skali globalnej i lokalnej,
▪ definicję różnorodności społecznej,
▪ opis wartości związanych z koncepcją miasta
różnorodnego społecznie i zasad, którymi kieruje
się miasto,
▪ opis sposobu wdrażania polityki oraz
rekomendacje do programów wykonawczych
Strategii #Warszawa2030.
Przeczytaj pełen tekst projektu dokumentu na
stronie konsultacji społecznych.

W trakcie konsultacji skupiliśmy się na zasadach
i rekomendacjach zawartych w dokumencie. To one
najbardziej wpłyną na działania miasta wynikające
z przyjęcia Polityki.
Zbieraliśmy głosy, które dotyczyły:
▪ oceny treści i formy dokumentu,

▪ głównych oczekiwań oraz obaw związanych
z jego przyjęciem przez miasto.
Celem wszystkich spotkań było sformułowanie
rekomendacji ewentualnych zmian w dokumencie.

JAK PYTALIŚMY?
Opinie i potrzeby zbieraliśmy poprzez różne formy
konsultacji:
▪ warsztaty z przedstawicielkami i przedstawicielami
organizacji społecznych, podczas których
omawialiśmy użyteczność zapisów dokumentu z
perspektywy reprezentowanych instytucji oraz ich
odbiorców,
▪ warsztaty z przedstawicielami urzędu miasta i
miejskich instytucji, podczas których skupiliśmy się
na zmianach, które może przynieść przyjęcie
dokumentu,
▪ formularze on-line, które służyły do oceny i
komentowania zasad (ich zrozumiałości i
przydatności) zawartych w Polityce,

▪ formularze on-line, które służyły do oceny
rekomendacji pod względem ich przydatność dla
działań organizacji społecznych,
▪ otwarte spotkanie on-line,
▪ dyżury telefoniczne,
▪ spotkanie dla organizacji społecznych i urzędu
oraz instytucji miejskich, w czasie którego
omawialiśmy wnioski z konsultacji. W spotkaniu
uczestniczył ekspert z Centrum Badań nad
Uprzedzeniami.
Ze względu na pandemię COVID-19 wszystkie
spotkania były prowadzone on-line. Uwagi dotyczące
dokumentu mieszkańcy mogli przesłać również
mejlem.

KALENDARIUM

KALENDARIUM
▪ start konsultacji społecznych // 25 października 2021
▪ spotkanie warsztatowe dla organizacji społecznych // 4 listopada, godz. 14.30-16.30
▪ spotkanie warsztatowe dla urzędu miasta i instytucji miejskich // 15 listopada, godz. 14.00-16.00
▪ otwarte spotkanie on-line (transmisja na YouTube) // 15 listopada, godz. 17.00-19.00

▪ dyżury telefoniczne // 17 listopada, godz. 14.00–18.00 oraz 19 listopada, godz. 12.00–16.00
▪ spotkanie podsumowujące // 24 listopada, godz. 15.00-16.30

▪ przesyłanie opinii mejlowo oraz ankietą elektroniczną // od 25 października do 25 listopada
▪ zakończenie konsultacji społecznych // 25 listopada 2021

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI
W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele
i przedstawicielki organizacji społecznych
(11 organizacji) oraz przedstawiciele
i przedstawicielki urzędu i miejskich instytucji,
a także mieszkańcy i mieszkanki.
39 osób wypełniło formularze online.
Łącznie, w ramach konsultacji, z dokumentem
Polityki zapoznało się ponad 120 osób.
Film z prezentacją polityki różnorodności
społecznej na YouTube na kanale konsultacji
społecznych miał 65 odsłon*.
Ekran startowy ze spotkania on-line na kanale YouTube.

*dane z 10.12.2021

CO USŁYSZELIŚMY?

OPINIE I POMYSŁY 1 z 9
Język dokumentu
W opinii niektórych uczestniczek i uczestników
konsultacji, dokument w wielu miejscach jest
napisany „udziwnionym językiem”, który dla części
osób może być niezrozumiały. Część z nich
wskazała, że język jest zbyt trudny, a zdania
nadmiernie złożone.
Część osób stała jednak na stanowisku, że
dokument i jego język są zrozumiałe.
Wyzwaniem jest zachowanie zasad języka
równościowego i jednocześnie prostoty
dokumentu.

(…) Dokument powinien uwzględniać
zasady prostego języka, wprowadzane
w Urzędzie m.st. Warszawy.

„Dba o dostępność infrastrukturalną
procesów partycypacyjnych”???
Przepraszam ale nie rozumiem.

Cytaty w dymkach pochodzą od uczestników różnych
działań konsultacyjnych.
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Zasady działania opisane w dokumencie
W ramach konsultacji przedstawiliśmy siedem zasad
działania miasta, które są opisane w dokumencie.

▪ Zasady były mniej zrozumiałe dla mieszkanek
i mieszkańców wypełniających ankietę online.

Uczestnicy konsultacji zostali poproszeni o ocenę
każdej zasady.

Główne uwagi dotyczyły:

▪ Wszystkie zasady zostały uznane za ważne.

▪ wysokich wymagań stawianych urzędowi oraz
urzędniczkom i urzędnikom bez przekazania im
konkretnych wskazówek, jak mają działać,

▪ Część osób nie spodziewa się zmian w swoim
codziennym życiu po ich wprowadzeniu.
▪ Zmian po wprowadzeniu zasad spodziewają się
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
▪ Zasady były raczej zrozumiałe dla uczestników
warsztatów konsultacyjnych.

▪ stosowania w praktyce niektórych zasad,

▪ zbytniej złożoności niektórych zasad.
Na kolejnych stronach opisujemy trzy spośród
siedmiu zasad, które wzbudziły najwięcej dyskusji.
Uwagi do pozostałych zasad znajdziesz
w załączniku do raportu.
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Zasada 1. Miasto zna i rozumie potrzeby osób, które
w nim mieszkają
Uczestniczki i uczestnicy konsultacji dyskutowali na
temat zasady, która dotyczy m.in. zbierania przez
miasto danych.
▪ Mówili, że zasada jest dla nich zrozumiała.

▪ Zauważyli, że w dokumencie autorzy nie określili
celu zbierania danych.
▪ Uczestnicy konsultacji wskazywali na ryzyka, które
są związane ze zbieraniem danych „wrażliwych”.

▪ Zgłosili potrzebę dookreślenia
kto/kiedy/jak i w jakim celu zbiera dane.
▪ Według osób uczestniczących w
konsultacjach, należy zapisać tę zasadę
tak, aby każdy miał poczucie, że zbierane
dane będą bezpieczne.
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Zasada 3. Miasto reaguje wszędzie tam, gdzie łamane
jest prawo, gdzie ktoś czuje się zagrożony, gdzie
dochodzi do lub istnieje zagrożenie dyskryminacją oraz
gdzie ma miejsce zaprzeczanie wiedzy wchodzącej w
zakres konsensusu naukowego
▪ Dla uczestników, ta zasada okazała się najmniej
zrozumiała.
▪ Osoby uczestniczące w konsultacjach zwracały
uwagę, że jest to ważna zasada, która legitymizuje
działania miasta.
▪ Według uczestników, zapis mówiący o „reagowaniu
tam, gdzie łamane jest prawo” nie powinien znaleźć
się w dokumencie, gdyż jest obowiązkiem miasta
i każdego mieszkańca.

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
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Zasada 3. – ciąg dalszy
▪ Szczególnie wiele dyskusji wzbudził zapis o
„konsensusie naukowym”. Uznano, że jest on
zbyt złożony i niezrozumiały (patrz cytat z
jednego z uczestników, obok).

„Miasto stoi na straży wiedzy wchodzącej w
zakres konsensusu naukowego„. Miasto nie
ma takich kompetencji! Nie jest chyba
ośrodkiem naukowym. Zapis chyba
niebezpieczny dla miasta. Tym bardziej, że
naukowcy często zmieniają zdanie. Nowe
badania, nowe wyniki, nowe konkluzje...
Miasto nie powinno brać odpowiedzialności /
firmować zagadnień, do których nie jest
powołane.

Cytaty w dymkach pochodzą od uczestników różnych
działań konsultacyjnych.
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Zasada 5. Miasto dąży do bycia wzorem w
stosowaniu standardów równego traktowania –
zarówno wewnątrz własnych struktur, jak i wobec
wszystkich osób, które korzystają z jego usług i
zasobów
▪ Zasada ta została uznana za zrozumiałą i dobrze
zapisaną.

▪ Uczestnicy i uczestniczki ocenili ją jako bardzo
wymagającą. Dyskusja dotyczyła tego kto i jak
sformułuje jasne kryteria „bycia wzorcem”.
▪ Osoby biorące udział w konsultacjach oceniły ją
jako mało użyteczną. Określiły, że ważne jest,
aby wskazać konkretne pomysły na
operacjonalizację tej zasady – na to, jak
wdrażać ją w życie.

▪ Zwracano uwagę na działania na wyższym
poziomie (czyli na poziomie państwa), które
wyznaczają przeciwny kierunek myślenia
i funkcjonowania niż ten, który jest opisany
w Zasadzie 5.

▪ Osoby biorące udział w konsultacjach
sugerowały, aby jasno zaznaczyć, że ta
zasada jest odzwierciedleniem pewnych
ambicji, czy też dążeń miasta. Określały ją
nawet jako misję miasta. Obawiały się, że
ktoś czytający Politykę, może uznać, że jest
to opis stanu obecnego.
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Ocena rekomendacji zapisanych w projekcie Polityki
Członkinie i członkowie organizacji społecznych, którzy
wzięli udział w konsultacjach, spodziewają się zmian,
które nastąpią dzięki przyjęciu Polityki.
Spodziewają się też konsekwentnego rozwijania
znanych rozwiązań i procedur.
Oczekują od miasta, że będzie finansowało usługi
pomocowe oraz że wzmocni swoją rolę w promowaniu
i upowszechnianiu informacji o dostępnych usługach na
rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
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Ocena rekomendacji zapisanych w projekcie Polityki
Według uczestniczek i uczestników należy:
▪ Przygotować procedury, jak zachować się w
określonych sytuacjach związanych z
różnorodnością.
▪ Przygotować szkolenia i kursy językowe, dzięki
którym urzędnicy i pracownicy instytucji będą sobie
lepiej radzili w związanych z różnorodnością
społeczną.
▪ Przeznaczyć środki finansowe na niwelowanie
barier architektonicznych.

▪ Uruchomić e-urząd w pełnym wymiarze.
▪ Zapewnić udział instytucji, które wesprą
wdrożenie rekomendacji.
▪ Przetłumaczyć materiały informacyjne Urzędu
i jego instytucji na różne języki.
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Ocena rekomendacji zapisanych w projekcie Polityki
Uczestniczki i uczestnicy, którzy brali udział w
konsultacjach, jako wyzwania we wdrażaniu
rekomendacji, wskazywali:

▪ Trudność w zmianie wizerunku urzędu oraz
stereotypy powszechnie utrwalone w
społeczeństwie.

▪ Brak możliwości (finansowych i organizacyjnych)
zapewnienia dostępności dla wszystkich.

▪ Otwierając urząd na stosowanie języków obcych,
trzeba brać pod uwagę konieczność stosowania
art. 4 i 5 ustawy o ochronie języka polskiego (język
polski jest językiem urzędowym).

▪ Wysokie koszty wprowadzenia zapisów
rekomendacji.
▪ Trudność w mierzeniu efektów tego procesu. Są to
bowiem działanie długotrwałe i wymagające
zmiany społecznej.

▪ Negatywne nastawienie niektórych miejskich
instytucji do wprowadzania zmian, zgodnych z
Polityką różnorodności społecznej.
▪ Niedookreślenie zakresu potrzebnych zmian.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Głosy zebrane w konsultacjach wskazują, że
dokument Polityki różnorodności społecznej jest
potrzebny
i użyteczny. Zapisy porządkują działania miasta
dotyczące różnorodności, a nie zawierają propozycji
radykalnych zmian.
▪ Według osób, które brały udział w konsultacjach,
dokument powinien przede wszystkim zmienić się
pod względem językowym. Język dokumentu
powinien zostać uproszczony (np. należy wyrzucić
anglicyzmy, pojęcia trudne, które nie są kluczowe,
skrócić zdania) i dopasować do odbiorców, czyli
osób różnorodnych, o różnorodnych potrzebach
i kompetencjach.

▪ Przedstawione w dokumencie zasady działania
miasta zostały uznane za istotne. Jednak
niektóre z zasad wymagają przeredagowania
tak, by cel ich wprowadzenia był jasny.
▪ Pojawiły się też wątpliwości dotyczące tego,
jaki jest główny cel tego dokumentu: czy jest
to nazwanie istniejących już praktyk i
procedur? Czy są to zadania do realizacji dla
urzędników? Czy może jest to wyraz misji i
ambicji miasta? Ten nadrzędny cel pozostaje
dla części osób, biorących udział w
konsultacjach, niejasny.

REKOMENDACJE 1 z 2
Rekomendacje dotyczące języka
▪ Trzeba zdefiniować terminy specyficzne i
ograniczyć ich liczbę do minimum. Należy też
przyjąć wobec nich regułę sposobu ich
używania i konsekwentnie się jej trzymać.
▪ Należy usunąć z dokumentu pojęcia, które nie
są w nim niezbędne.

▪ Trzeba uprościć język dokumentu, zarówno
pod względem słownictwa, jak i składni.
▪ Tam, gdzie to możliwe, należy używać
określeń polskich i powszechnie zrozumiałych.

Zdjęcie poglądowe. Zasoby własne Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.
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Rekomendacje dotyczące najbardziej
dyskutowanych zasad
Zasada 1
▪ Należy wyjaśnić, po co miasto zbiera dane i jak
będzie z nich korzystało.
▪ Konieczne jest doprecyzowanie, że zbierane
dane będą anonimizowane i analizowane
zbiorczo.

▪ Wskazane jest, żeby zmienić zwrot dotyczący
konsensusu naukowego tak, aby wynikało z
niego jasno, że miasto podejmuje decyzje na
bazie wiedzy naukowej. W obecnym
brzmieniu zapis nie jest zrozumiały.

Zasada 5

Zasada 3

▪ Należy doprecyzować tę zasadę, wskazując,
że Warszawa chce być pionierką, która zwraca
uwagę na potrzeby różnych grup.

▪ Należy skupić się na wątku równego
traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

▪ Wskazane jest, aby uogólnić jej opis. Teraz
jest zbyt szczegółowa.

CO DALEJ?

CO DALEJ ?
▪

Po przeanalizowaniu uwag z konsultacji
przeredagowaliśmy dokument tak, aby był
bardziej zrozumiały.

▪

Zaplanowaliśmy także opracowanie materiałów
informacyjnych zawierających wskazówki, jak
stosować zapisy dokumentu w praktyce.

▪

Wprowadziliśmy zmiany w opisie zasad
wskazanych przez uczestniczki i uczestników
konsultacji.

▪

▪

Opinie, których nie możemy uwzględnić w
dokumencie, weźmiemy pod uwagę, pracując przy
innych dokumentach wynikających ze Strategii
#Warszawa2030.

Przygotowujemy też skrót dokumentu,
uwzględniając przy jego redakcji zasady prostego
języka. Ma on ułatwić zapoznanie się z treścią
Polityki mieszkankom i mieszkańcom.

▪

Planujemy przyjęcie dokumentu w formie uchwały
lub zarządzenia w pierwszym kwartale 2022 r.

AKCJA INFORMACYJNA
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W ramach akcji informacyjnej:
▪ zamieściliśmy ogłoszenie o konsultacjach na
warszawskiej stronie konsultacji społecznych,
▪ przekazaliśmy mediom informację prasową,
▪ zamieściliśmy post o rozpoczęciu konsultacji na profilu
Facebook Konsultacje społeczne Warszawa oraz
utworzyliśmy wydarzenie na Facebooku z informacjami
o konsultacjach,
▪ opublikowaliśmy informację o konsultacjach m.in. w
dzielnicowych grupach na Facebooku,
▪ wyświetlaliśmy informację o konsultacjach na
monitorach w komunikacji miejskiej od 8 do 12
listopada.

Informacja i zaproszenie na wydarzenie na Facebooku.
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W ramach działań informacyjnych przekazaliśmy
zaproszenie do udziału w konsultacjach do:
▪ branżowych komisji dialogu społecznego,
▪ organizacji pozarządowych działających w obszarze
równego traktowania, różnorodności społecznej
i włączenia społecznego,
▪ urzędów dzielnic oraz części biur urzędu i instytucji
miejskich.
O konsultacjach i samej Polityce pisała Gazeta
Wyborcza.

Informacja i zaproszenie do konsultacji w polskim języku migowym.
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Aby lepiej i bardziej skutecznie przeprowadzić akcję
informacyjną o dokumencie Polityki różnorodności
społecznej, przed przystąpieniem do konsultacji,
powołaliśmy Komitet Sterujący.

Zadaniem Komitetu Sterującego było:

Do współpracy w Komitecie zaprosiliśmy
przedstawicielki i przedstawicieli strony społecznej,
którzy reprezentowali różne grupy interesariuszy
Polityki.

▪ Wskazanie dróg przekazania materiałów
informacyjnych do interesariuszy.

Spotkanie Komitetu Sterującego poprzedziło
konsultacje społeczne. Spotkanie to odbyło się on-line.

▪ Wskazanie potencjalnych uczestników procesu
konsultacji (w tym innych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych).

▪ Przekazanie informacji do swoich członków
i interesariuszy.
▪ Wypracowanie rekomendacji dotyczących
strategii informowania szerszych grup, które są
niezwiązane bezpośrednio z zagadnieniem
różnorodności społecznej.

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU:
1. Zestawienie uwag mieszkanek i mieszkańców oraz organizacji społecznych, które wpłynęły
w trakcie konsultacji.
2. Zestawienie uwag zgłoszonych przez organizacje społeczne w ankiecie on-line.

Oba załączniki możesz pobrać ze strony konsultacje.um.warszawa.pl

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

KONSULTACJE ZREALIZOWAŁ: Think Tank Miasto

PUBLIKACJA RAPORTU: styczeń 2022

