„Program sportowo blisko domu do 2025 roku”
Załącznik nr 6

Raport z prac nad Programem
„SPORTOWO BLISKO DOMU DO 2025 roku”

Cel 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
„Strategia#Warszawa2030”

„Program sportowo blisko domu do 2025 roku” został opracowany jako program wykonawczy do
celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku:
„Strategia #Warszawa2030” przyjętej przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXVI/1800/2018 z dnia
10 maja 2018 r.
Za przygotowanie i realizację programu odpowiada Biuro Sportu i Rekreacji (BSiR) Urzędu m.st.
Warszawy. Program został przygotowany w modelu partycypacyjnym, przy udziale biur i jednostek
organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy oraz strony społecznej (Radni, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, eksperci).
Harmonogram prac i rezultaty
I etap prac nad programem (2018-2019) obejmował następujące działania:



Rozpoczęcie prac nad programem – karta programu - 2018 r.
Badanie ilościowe i jakościowe aktywności fizycznej mieszkańców na poziomie
ogólnomiejskim, wspólnie z Biurem Marketingu Miasta – I i II kwartał 2019 r.:

- Aktywność sportowa warszawiaków w 2018 r.:
celem badania określenie stopnia aktywności sportowej mieszkańców Warszawy w podziale na
wybrane cechy demograficzno-społeczne i wybrane rodzaje aktywności.
- Sportowa Warszawa badanie jakościowe 2019 r.:
celem badania była analiza następujących zagadnień wpływających na aktywność fizyczną:
 Motywy i bariery podejmowania aktywności sportowej
 Aktywności podejmowane przez badanych
 Aktualna oferta sportowo-rekreacyjna w Warszawie
 Oczekiwania dotyczące oferty sportowo-rekreacyjnej miasta
 Szczegółowa ocena wybranych obiektów sportowych.





Spotkanie otwierające prace nad programem z udziałem strony społecznej – czerwiec 2019 r.
Powołanie grup roboczych w programie: Aktywność fizyczna mieszkańców i Sport
kwalifikowany – czerwiec 2019 r.
Warsztaty grup roboczych na temat aktywności fizycznej i sportu kwalifikowanego – III i IV
kwartał 2019 r.
Tematy: sport i rekreacja w Warszawie, aktywność fizyczna mieszkańców: definicja
aktywności fizycznej i zakres problemowy, diagnoza, mocne i słabe strony, bariery, potencjały
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i motywacje, formy, prognozy i tendencje, rola sportu kwalifikowanego w promowaniu
aktywności fizycznej mieszkańców
Uczestnicy: przedstawiciele biur, jednostek i dzielnic miasta, radni, strona społeczna
(organizacje pozarządowe, eksperci)
Praca grup roboczych prowadzona metodą warsztatową: praca w zespołach, diagnozowanie
sytuacji, analiza pozytywnych i negatywnych stron zagadnienia, dyskusja problemowa,
pytania – odpowiedzi, projektowanie rozwiązań.
Wyniki pracy grup roboczych: wskazanie słabych i mocnych stron aktywności fizycznej w
Warszawie, określenie zakresu aktywności fizycznej na potrzeby programu, wskazanie barier i
motywów podejmowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców, określenie trendów
rozwoju aktywności fizycznej w najbliższych latach, projektowanie działań wspierających
aktywność fizyczną mieszkańców na poziomie dzielnic.
Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie za okres 2015-2019.

II etap prac nad programem (I-III kwartał 2020) obejmował następujące działania:











Powołanie Rady Programu złożonej z przedstawicieli Dzielnic m.st. Warszawy, biur urzędu,
radnych i strony społecznej – styczeń 2020 r.
Warsztaty grup roboczych z włączeniem warsztatu dla Dzielnic m.st. Warszawy – marzec
2020 r.
Tematy: uwagi do diagnozy, formy aktywności fizycznej blisko domu, cele, działania i
wskaźniki w programie
Uczestnicy: przedstawiciele biur, jednostek i dzielnic miasta, radni, strona społeczna
(organizacje pozarządowe, eksperci)
Wybór wykonawców elementów programu: formy aktywności fizycznej (AZS Warszawa),
plan badań aktywności fizycznej (Fundacja Skwer Sportów Miejskich), formy informowania i
zachęcania mieszkańców do aktywności fizycznej (Grupa CODEX), opracowanie programu
sport i rekreacja w Warszawie w formie dokumentu (Fundacja Skwer Sportów Miejskich) – II
kwartał 2020 r.
Realizacja elementów programu w formie opracowań eksperckich – II-III kwartał 2020 r.
Opracowanie programu, w tym: celów, działań, wskaźników, systematyki projektów w
programie, analizy ryzyk i budżetu w formie dokumentu przy udziale wykonawców
zewnętrznych (zespół ekspertów Fundacji Skwer Sportów Miejskich) – II – IV kwartał 2020 r.
Metody wykorzystane do opracowania programu: analiza jakościowa i ilościowa danych
zastanych, metoda foresight (strategiczne planowanie przyszłości w oparciu o widoczne
trendy), metoda OKR objective and key results (skuteczne planowanie celów)
Przygotowanie części diagnostycznej dotyczącej sytuacji pandemii - IV kwartał 2020 r.

III etap prac nad programem (I i II kwartał 2021) obejmuje następujące działania:








Opracowanie wskaźników do celów i działań programu
Analiza wykonalności celów szczegółowych, działań i wskaźników
Przedstawienie programu Radzie Programu i Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy
Przyjęcie propozycji programu przez ww. gremia
Konsultacje społeczne programu
Uwzględnienie wniosków z konsultacji społecznych programu
Procedura przyjęcia programu w formie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.
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