ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RAPORTU Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „WARSZAWA RÓŻNORODNA, CZYLI JAKA?”:
UWAGI MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW ORAZ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
Konsultacje trwały od 25 października do 25 listopada 2021 r. Więcej informacji o konsultacjach na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.
Zestawienie zawiera uwagi, które wpłynęły w trakcie konsultacji od mieszkanek i mieszkańców oraz przedstawicielek i przedstawicieli organizacji
społecznych poprzez formularz on-line i w czasie spotkania konsultacyjnego. Zawarte w zestawieniu uwagi stanowią cytaty z wypowiedzi osób
uczestniczących w konsultacjach. Odnoszą się do zasad działania miasta opisanych w dokumencie Polityki.
W formularzu on-line mieszkanki i mieszkańcy odpowiadali na pytania i opiniowali poszczególne zasady. Prosiliśmy ich o ocenę, na ile dana
zasada jest zrozumiała. Pytaliśmy, czy wprowadza zmianę w życiu codziennym osoby uzupełniającej formularz i prosiliśmy o pozostawienie
komentarzy. Formularz wypełniany był indywidualnie on-line. Formularz wypełniło 9 osób. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji
społecznych odnosili się do zasad podczas spotkania konsultacyjnego on-line. Swoje uwagi do każdej zasady zapisywali na wirtualnym flipcharcie.
UWAGI DO ZASADY 1: MIASTO ZNA I ROZUMIE POTRZEBY OSÓB, KTÓRE W NIM MIESZKAJĄ
Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Dwie osoby uznały, że ta zasada jest dla nich raczej niezrozumiała, cztery, że raczej zrozumiała i trzy, że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
Pięć osób uznało, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, dwie, że raczej się nie zgadzają, jedna
osoba odpowiedziała „ani tak ani nie”, a jedna uznała, że ta zasada zdecydowanie zmieni coś w codziennym życiu.
Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania

Odpowiedź/ informacja zwrotna

Warto uprościć język przekazu. Polityka informacyjna - niezbędne jest docieranie do
ludzi różnymi kanałami komunikacyjnymi
Opis zasady powinien być łatwiejszy do przeczytania/zrozumienia

Uwaga częściowo uwzględniona. Tam, gdzie to
możliwe i uzasadnione, język dokumentu
Polityki zostanie uproszczony. Planowane jest
wydanie skróconej wersji dokumentu w
uproszczonej formie, w tym językowej.

Hasło różnorodności brzmi dobrze ale, niestety, nic z niego nie wynika w praktyce,
miasto tylko "zbiera i analizuje dane"
Każdy człowiek powinien szanować drugiego człowieka
Dobry wstęp
Nie zgadzam się z definicją że miasto zna ,ale rozumiem że nawet garstka ludzi może
zmienić miasto pod swoją wolę bo są w mniejszości i należy im się to

Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

▪
▪

Czekam co będzie dalej, bo tu trzeba wyraźnego uszczegółowienia
Ważna jest częstotliwość zbierania danych. Ze względu na duże koszty - badania nie
powinny być robione zbyt często

Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji. Sam dokument – jako
dokument kierunkowy, wyznaczający ramy
działania – nie jest dokumentem operacyjnym i
nie zawiera konkretnych rozwiązań.

▪

To jakaś nowa forma prześwietlania obywateli pod kątem poglądów - tam gdzie są ci
"różnorodni" i "kolorowe" inicjatywy tam pójdzie miejska kasa, a tam gdzie normalni
mieszkańcy "pieniędzy nie ma i nie będzie"! To ci dopiero "równość"!

Uwaga nieuwzględniona. Zbieranie i
analizowanie danych dotyczących
różnorodności społecznej będzie służyć
racjonalnemu planowaniu działań (w tym pod
kątem finansowym) w odpowiedzi na
zidentyfikowane potrzeby różnych grup.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
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Uwagi przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych zapisane podczas spotkania konsultacyjnego na wirtualnym flipcharcie

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

W jaki sposób będą zbierane dane dotyczące np. wyznania czy niepełnosprawności?
Oczekuję zmian w planowaniu strategii działań, prowadzonych polityk miejskich,
planowania budżetu
Dane będą się przekładać na podejmowanie i finansowanie działań, np. w dzielnicach
z większą liczbą dzieci migranckich, będzie wsparciem dla szkół i przestrzeń na
promowanie wielokulturowości
Cykliczna diagnoza problemowa - zarówno w obszarze ilościowym, jak również
jakościowym (np. ile jest osób doświadczających bezdomności, jakie mają problemy)
Wspieranie przez dzielnice również finansowo szkól, gdzie uczą się dzieci
mniejszości, migrantów
Jak miasto może zapewnić (wzmocnić) reagowanie na incydenty antysemickie,
poczynając od napisów, a na imprezach typu Marszu Niepodległości kończąc
Ważne jest uwzględnianie poszczególnych dzielnic
Czy wkalkulowana jest też diagnoza osadzonych, którzy w krótkim czasie mają wyjść
na wolność, podobnie młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
będzie podlegała diagnozie?
Miasto w oparciu o zbierane dane wprowadza zmiany dla danej grupy społecznej
Obawiam się jednak, że będzie to zasada pusta, trudność w zbieraniu oraz w analizie
danych

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi częściowo uwzględnione. Oznacza to,
że będą brane pod uwagę w planowaniu i
realizacji działań zgodnie z Polityką. Sam
dokument – jako dokument kierunkowy,
wyznaczający ramy działania – nie jest
dokumentem operacyjnym i nie zawiera
konkretnych rozwiązań.

UWAGI DO ZASADY 2: MIASTO DBA O DOSTĘPNOŚĆ SWOICH ZASOBÓW I USŁUG DLA WSZYSTKICH MIESZKAJĄCYCH W NIM OSÓB
– POD WZGLĘDEM INFRASTRUKTURALNYM, JĘZYKOWYM I EKONOMICZNYM. UWZGLĘDNIA PRZY TYM RÓŻNORODNE POTRZEBY
I TRUDNOŚCI, KTÓRE MOGĄ NAPOTKAĆ OSOBY CHCĄCE Z NICH SKORZYSTAĆ
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Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Dwie osoby uznały, że ta zasada jest dla nich raczej niezrozumiała, cztery, że raczej zrozumiała i trzy, że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
Pięć osób uznało, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, trzy, że raczej się nie zgadzają, jedna
osoba odpowiedziała „ani tak ani nie”. Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Odpowiedź/ informacja zwrotna

Niestety, relacja urząd-klient nie opiera się na zasadzie równości lecz dominacji i
niechęci do klienta. Urzędy nie zachowują neutralności religijnej
Dobrze że dodaliście aspekt wykluczenia ekonomicznego. To bardzo ważne

Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Zgoda, ale wszystko musi być robione PROPORCJONALNIE do reprezentacji
Tylko czy miejsca starczy na tyle języków, bo zawsze może się znaleźć taka grupa,
która zostanie pominięta
Ważne aby zachować zdrowy rozsądek i aby nie zabrnąć zbyt daleko w komunikacji
dostępnej / różnorodnej. Dane o odsetku osób napotykających bariery/trudności
można wykorzystać do zaplanowania proporcjonalnej liczby komunikatów. Przesada
w tym zakresie może spowodować odwrotny skutek
Sformułowania wyżej zawarte są zrozumiale na poziomie semantyki ale w
dokumencie zupełnie nie odnoszą się do praktyki
Dokument nie formułuje praktycznych sposobów wdrożenia zasad równości,
dostępności, braku wykluczenia etc.
Proponuję stosować zatem także komunikaty w języku angielskim. Do Warszawy
przybywają nie tylko osoby z Ukrainy

Uwagi nieuwzględnione. Zasada dostępności
zasobów i usług miejskich odnosi się do
wszystkich grup mieszkańców i mieszkanek, bez
względu na ich reprezentację liczebną.

Uwaga nieuwzględniona. Polityka – jako
dokument kierunkowy, wyznaczający ramy
działania – nie jest dokumentem operacyjnym i
nie zawiera konkretnych rozwiązań.
Uwaga częściowo uwzględniona. Oznacza to, że
będzie brana pod uwagę w planowaniu i
realizacji działań zgodnie z Polityką. Sam
dokument – jako dokument kierunkowy,
wyznaczający ramy działania – nie jest
dokumentem operacyjnym i nie zawiera
konkretnych rozwiązań.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Chodzi po prostu o wyparcie normalności na rzecz ideologii LGBT: zdjęcie krzyży w
szkołach i urzędach, wywalenie religii ze szkół i wprowadzenie do języka bliżej
nieokreślonego bełkotu w postaci łamańców językowych - polityczka, pracownicza i
innych dziwolągów

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Uwagi przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych zapisane podczas spotkania konsultacyjnego na wirtualnym flipcharcie

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Jeśli uda się takie zasady wprowadzić, to oczekuję, że wokoło będzie milej i lepiej żyć.
Stosunkowo prosto można takie zasady zrealizować a rzeczywiście wpływać to
będzie na wiele dziedzin życia

▪

Zwiększenie dostępności do usług w obszarze infrastrukturalnym dla osób z
niepełnosprawnościami

▪

Zdecydowanie zwiększenia jakości życia w mieście i poprawy dla osób z
niepełnosprawnościami, a także poprawa wizerunku miasta

▪

Spodziewam się, że miejsc publicznych - urzędów, szkół - znikną krzyże

▪

Dołączam się ws. Krzyży

▪

Spodziewam się przejścia przy Dworcu Centralnym i wejścia z/na wózku do
wszystkich tramwajów

▪

Wspieranie instytucji, organizacji i inicjatyw pomocowych dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie

▪

Większa dostępność informacji od pracowników instytucji/organizacji w języku innym
niż polski

▪

Tłumaczenie dla migrantów pozwoli na lepsza integracje oraz kontekst życia

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi częściowo uwzględnione. Oznacza to,
że będą brane pod uwagę w planowaniu i
realizacji działań zgodnie z Polityką. Sam
dokument – jako dokument kierunkowy,
wyznaczający ramy działania – nie jest
dokumentem operacyjnym i nie zawiera
konkretnych rozwiązań.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Odpowiedź/ informacja zwrotna

Większa ilość usług, rozproszonych w mieście, dla osób w kryzysie bezdomności

UWAGI DO ZASADY 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
Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Dwie osoby uznały, że ta zasada jest dla nich zdecydowanie niezrozumiała, jedna, że raczej niezrozumiała, dwie, że raczej zrozumiała
i cztery, że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
Cztery osoby uznały, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, dwie, że raczej się nie zgadzają,
dwie osoby odpowiedziały „ani tak ani nie”, jedna wskazała, że ta zasada raczej zmieni coś w jej codziennym życiu.
Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

▪
▪
▪

Jest wręcz odwrotnie – urzędy i instytucje miejskie/rządowe nie zapewniają
bezpieczeństwa ani pomocy mieszkańcom. Twierdzenie, że miasto tworzy warunki
życiowe sprzyjające osiąganiu dobrostanu spol. jest zwyczajnie nieprawdziwe.
Wystarczy spojrzeć np. na politykę zagospodarowania przestrzennego,
przeciwdziałania smogowi, zazieleniania miasta w ramach polityki klimatycznej
(rozbetonowywanie miasta), rozwój zbiorkomu etc.
To tylko jeden z punktów, który teoretycznie brzmi dobrze, ale praktyka pokazuje co
innego
Proszę zatem o przykłady, jakimi działaniami przeciwdziała się wykluczeniu osób
dojrzałych, 50+, z rynku pracy. Szczególnie kobiet. Czy i co jest robione???
Dobra treść

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Edukacja zdecydowanie tak - z poszanowaniem różnorodności i tolerancją - np.
prawo rodziców do odmowy udziału dziecka w religii czy też zajęciach z edukacji
seksualnej. Osoby przymuszane do takich zajęć mogą czuć się dyskryminowane lub
zagrożone
Nie ma czegoś takiego, jak dogmat naukowy, nazywany przez Was "konsensusem
naukowym"!
Tyle pięknych słów o niedyskryminowaniu, a tu nagle dyskryminacja w najczystszej
formie. Przypomnę że geocentryczna teoria wszechświata, też była "konsensusem
naukowym"! Podobnie jak dziura ozonowa, itd.
Jeśli polityka ma nie być dyskryminująca i wykluczająca, to przeczycie w tym
momencie sami sobie!
"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
I ponownie chodzi o uprzywilejowanie wszędzie gdzie się da osób wyznających
ideologię LGBT, pod pozorem ochrony przed rzekomą dyskryminacją, a zepchnięcie
na margines tradycyjnych wartości. Ostatni akapit powala z nóg - a czy miasto w
takim razie stoi na straży powszechnej wiedzy naukowej o istnieniu dwóch płci:
męskiej i żeńskiej i niczego pośrodku, czy wręcz przeciwnie, upowszechnia poglądy
ideologiczne zaprzeczające tej wiedzy i zdrowemu rozsądkowi?
W jaki sposób miasto miałoby zrealizować zadanie: "zapobieganie jakimkolwiek
sytuacjom bezpośrednio zagrażającym lub noszącym znamiona dyskryminacji
(poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego)."? Zapisy są ogólnikowe, bardzo
nieprecyzyjne. NIEREALE do zrealizowania przez Miasto

Odpowiedź/ informacja zwrotna

Uwagi uwzględnione. Treść zasady zostanie
zmieniona w zakresie sformułowania
„konsensus naukowy”.

Uwaga o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Uwagi nieuwzględnione. Polityka jest
dokumentem kierunkowym, nie zawiera
szczegółowych rozwiązań. Wskazuje wartości i
ogólne zasady, na których będą opierać się
działania miasta jako podmiotu kreującego i
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

▪

▪

Kolejny zapis: "Uwzględnia też zapewnianie takich warunków życiowych (między
innymi dostępu do mieszkania, edukacji, pracy – bezpieczeństwa materialnego), w
których każda osoba może w spokoju realizować swoje plany życiowe i odczuwać
dobrostan." jest absolutnie szkodliwym dla Miasta (finansowanego przez
mieszkańców) zapisem. Przecież Miasto nie jest w stanie takich warunków
ZAPEWNIĆ KAŻDEJ OSOBIE
"Miasto bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkających i przebywających
na jego terenie osób." ??? Czy Miasto może w ogóle taką odpowiedzialność na siebie
wziąć???
"Bierze również odpowiedzialność za swoje działania, które mogą te osoby w jakiś
sposób eksponować i narażać na niebezpieczeństwo." Kolejna odpowiedzialność
szkodząca Miastu i nie wnosząca kompletnie nic na rzecz osób dyskryminowanych

Odpowiedź/ informacja zwrotna
odpowiedzialnego za miejskie polityki, w tym
polityki społeczne.

Uwagi przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych zapisane podczas spotkania konsultacyjnego na wirtualnym flipcharcie

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Ostatni akapit z tekstu powinien zniknąć

▪

Tu bym proponowała bardziej konkretne sformułowanie, np. miasta przeciwdziała
przestępstwom z nienawiści, lub przestępstwom motywowanymi uprzedzeniami

▪

Szersze i skuteczniejsze informowanie o sposobach reagowania, o zgłaszaniu itp.

▪

Przeciwdziałanie ale i też edukacja najmłodszych

▪

Byłoby pięknie gdyby się udało. To jednak wymaga wyposażenia Urzędu ale i
mieszkańców w odpowiednią wiedzę o tym co wolno, co dyskryminuje, a co wklucza

▪

Spodziewam się, że pracownicy miejscy nie będą dyskryminować

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi częściowo uwzględnione. Treść zasady
zostanie w części zmodyfikowana.
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Strona 8 z 17

UWAGI DO ZASADY 4: MIASTO ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU I DBA O RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH OSÓB, NIEZALEŻNIE
OD ICH CECH INDYWIDUALNYCH LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO OKREŚLONYCH GRUP SPOŁECZNYCH
Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Jedna osoba uznała, że ta zasada jest dla niej zdecydowanie niezrozumiała, jedna, że ani tak, ani tak, trzy, że raczej zrozumiała i cztery,
że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
Pięć osób uznało, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, jedna, że raczej się nie zgadza, dwie
osoby odpowiedziały „ani tak ani nie”, dwie wskazały, że ta zasada raczej zmieni coś w ich codziennym życiu.
Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Jak do tej zasady maja się marsze niepodległości versus marsze równości czy
jeżdżące po mieście "płodobusy"?

▪

"Stworzyć wszystkim szanse na rozwój ich talentu"

▪

Gorąco popieram

▪

Więcej pomocy dla stołecznych artystów. Ale znów, dla wszystkich! Bez
dyskryminacji

▪

Ok być może miasto idzie w tym kierunku

▪

Szkoda, że nadal są osoby, które tego nie rozumieją

▪

Super!

▪

Uprościć język

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Uwaga częściowo uwzględniona. Tam, gdzie to
możliwe i uzasadnione, język dokumentu
Polityki zostanie uproszczony. Planowane jest
wydanie skróconej wersji dokumentu w
uproszczonej formie, w tym językowej.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Walka ze stereotypami czyli z tradycją i wartościami to jest rzeczywiście istotna
"uważność" tego fragmentu (warto się przyjrzeć kwalifikacjom językowym "pisaka" lub
"pisaczki" tworzących te brednie !)

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Uwagi przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych zapisane podczas spotkania konsultacyjnego na wirtualnym flipcharcie

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

▪

Wspieranie inicjatyw i grup słabszych, mniejszościowych, z niewielkim dostępem do
artykułowania i ogłaszania swoich potrzeb, np. osób niepełnosprawnych umysłowo,
małych grup etnicznych i in.
Może tworzenie przy Urz.M. czy Radzie M. grup konsultacyjnych, złożonych z
wykluczonych i o mniejszych możliwościach lub ich adwokatów

▪

Ta zasada jest dla mnie zbyt mało konkretna, w sumie nie wiem, o co chodzi.
Wolałabym wprost - miasto działa na rzecz wyrównywania szans, itp.

▪

Ta zasada wynika z poprzednich

▪

Zasada bardziej życzeniowa niż skuteczna

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwaga o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

Uwaga nieuwzględniona. Sformułowania
„miasto dba o równe szanse” i „miasto działa na
rzecz wyrównywania szans” są bliskoznaczne.
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

UWAGI DO ZASADY 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
Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Jedna osoba uznała, że ta zasada jest dla niej zdecydowanie niezrozumiała, jedna, że ani tak, ani tak, cztery, że raczej zrozumiała i trzy,
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że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
Cztery osoby uznały, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, dwie, że raczej się nie zgadzają,
trzy osoby odpowiedziały „ani tak ani nie”.
Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪ "Zasady języka równościowego i niewykluczającego" - niejasne pojęcie. Jeżeli chodzi
o sformułowania "mieszkaniec/mieszkanka" to takie zapisy - coraz dłuższe i sztucznie
brzmiące teksty - wkluczają i dyskryminują osoby o obniżonym poziomie rozwoju
intelektualnego. Są nieczytelne i niechętnie czytane - przekazy powinny być proste
aby trafiały do ludzi

▪
▪
▪

▪

Tak, weźcie się za kompetencje SM, bo jest dramat
Być może miasto idzie w tym kierunku , ale daleko wykonawcą jest do tego
Urzędnicy zatrudnieni w jednostkach dzielnicy Mokotów absolutnie nie spełniają tych
kryteriów. Nie pomagają, a wręcz utrudniają. Wystarczy z tymi samymi dokumentami
pojechać do urzędu innej dzielnicy, aby sprawę załatwić od ręki. Mokotowscy
urzędnicy na pewno nie pomogą. Czy zaproponowane zapisy coś zmienią?
Dobra treść

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwaga częściowo uwzględniona. Tam, gdzie to
możliwe i uzasadnione, język dokumentu
Polityki zostanie uproszczony. Planowane jest
wydanie skróconej wersji dokumentu w
uproszczonej formie, w tym językowej. Część
terminów, tj. „język równościowy i
niewykluczający” to sformułowania, które
należy upowszechniać i wprowadzać do użycia.
Polityka różnorodności społecznej powinna
wyznaczać standardy w tym zakresie, w
związku z czym ww. terminy pozostaną w
dokumencie.
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪ Tu z kolei chodzi o to, żeby wpuścić np. do przedszkoli, szkół i innych instytucji, gdzie
jest dużo potencjalnych odbiorców, kolorowych edukatorów - pracowników i
"pracowniczek" na usługach zideologizowanego prezydenta miasta, którzy będą robić
tęczową robotę za pomocą warsztatów, spotkań, szkoleń i za nasze pieniądze

▪
▪

Nie ma możliwości weryfikacji. To deklaracje
Warsztaty/ szkolenia dla pracowników Urzędu? Ile to będzie kosztowało? Czy ktoś
zdiagnozował taką potrzebę? Ile było skarg na pracowników z płaszczyzny
nietolerancji/ dyskryminacji? Takie szkolenia powinny przejść osoby chętne lub
wskazane przez komórkę kadrową

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwaga nieuwzględniona. Edukacja w zakresie
równego traktowania i niedyskryminacji, a
także szerzej – praw człowieka – jest jednym z
kluczowych obszarów działań na rzecz
wsparcia różnorodności społecznej, włączenia
społecznego i wyrównywania szans.
Uwagi nieuwzględnione. Polityka jest
dokumentem kierunkowym, nie zawiera
szczegółowych rozwiązań. Stanowi deklarację
wartości i zasad, którymi będzie kierować się
miasto.

Uwagi przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych zapisane podczas spotkania konsultacyjnego na wirtualnym flipcharcie

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

▪
▪
▪
▪

Spodziewam się intensywnych szkoleń dla urzędników i odpowiednich służb
miejskich (np. Straży Miejskiej) oraz jakiegoś sensownego systemu zgłaszania
nieprawidłowości i sankcji
Przyłączam się do postulatu szkoleń
Łamanie standardów powinno być jakoś karane, a nie tylko monitorowane
Upowszechnianie dobrych praktyk
Bycie wzorem? Po co? Dla kogo? Raczej przykładem konsekwentnego działania na
rzecz mieszkańców w zapewnieniu im klimatu równościowego

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi częściowo uwzględnione. Oznacza to,
że będą brane pod uwagę w planowaniu i
realizacji działań zgodnie z Polityką. Sam
dokument – jako dokument kierunkowy,
wyznaczający ramy działania – nie jest
dokumentem operacyjnym i nie zawiera
konkretnych rozwiązań.
Uwaga nieuwzględniona. Dążenie do „bycia
wzorem” dotyczy wyznaczania kierunków i
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Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

Znów - chyba lepiej wprost - miasto przestrzega zasady równego traktowania Bycie
wzorem - dla kogo? Czy to zasada?

Odpowiedź/ informacja zwrotna
realizacji standardów równościowych w skali
nie tylko miasta, ale również kraju.

UWAGI DO ZASADY 6: MIASTO WSPIERA DIALOG, OTWARTOŚĆ NA RÓŻNORODNOŚĆ I POZNAWANIE SIĘ OSÓB W NIM
MIESZKAJĄCYCH
Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Jedna osoba uznała, że ta zasada jest dla niej zdecydowanie niezrozumiała, jedna, że raczej niezrozumiała, trzy, osoby odpowiedziały,
że raczej zrozumiała i cztery, że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
Trzy osoby uznały, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, trzy, że raczej się nie zgadzają, jedna
osoba odpowiedziała „ani tak ani nie”, dwie wskazały, że ta zasada raczej zmieni coś w ich codziennym życiu.
Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Dużo pięknych słów, zero treści przekładających się na rzeczywistość.
Mam nadzieję że prawa konserwatywnej części obywateli Warszawy będą również
zapewnione? Bo na razie nie są
Jak punkt 5
Super
Kampanie społeczne są bardzo kosztowne i przynoszą zazwyczaj mierne efekty. Czy
stać mieszkańców Warszawy w obecnej sytuacji na finansowanie takich zadań? Za
kilka lat sytuacja może się poprawi ale jest to duży znak zapytania
Edukowanie o różnorodności i tolerancji przyniesie efekty jak będzie realizowane w
domach. Sensowne byłoby udostępnienie materiałów edukacyjnych rodzicom.
Edukacja dzieci w przedszkolach i szkołach (bez zgody rodziców) może spowodować,

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.
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Opinie/ rekomendacje/ pytania

▪
▪

▪

Odpowiedź/ informacja zwrotna

że część rodziców będzie czuła się dyskryminowana i wykluczona ponieważ mają
prawo nie zgadać się z formą i/lub programem proponowanych przez Miasto zajęć
Docieranie do ludzi z informacjami o takich działaniach - jakie kanały komunikacji?
Jaki jest cel "wzmacniania widoczności osób należących do grup mniej widocznych"
przez Miasto? To zdecydowanie nie jest zadanie Miasta! To typowe zadanie dla
organizacji pozarządowych - bez udziału finansowego Miasta

Uwaga nieuwzględniona. Przywołana treść
odnosi się wprost do zasady wyrównywania
szans i tworzenia warunków rozwoju dla
wszystkich, w tym dla grup szczególnie
narażonych na dyskryminację. Jest to zadanie
miasta. Miasto realizuje je poprzez m.in.
tworzenie warunków wzmacniających
widoczność osób należących do grup mniej
widocznych.
Potwierdzenie zamiaru ideologizowania nawet najmłodszych w przedszkolach i
Uwaga nieuwzględniona. Edukacja w zakresie
szkołach. Niepokojące jest sformułowanie, że będzie się to odbywało za pomocą
równego traktowania i niedyskryminacji, a
edukacji formalnej, której ramy określone są w programach nauczania poszczególnych także szerzej – praw człowieka – jest jednym z
przedmiotów i miasto nie ma prawa w nie ingerować. Zapewne chodzi o to, że
kluczowych obszarów działań na rzecz
zostaną do tego użyci nauczyciele przychylni ideologii LGBT, którzy będą przemycać
wsparcia różnorodności społecznej, włączenia
te treści w ramach prowadzonych lekcji
społecznego i wyrównywania szans.

Do zasady 6 przedstawicielki i przedstawiciele strony społecznej nie zgłosili uwag w czasie spotkania.
UWAGI DO ZASADY 7: MIASTO UMOŻLIWIA WSZYSTKIM OSOBOM MIESZKAJĄCYM W WARSZAWIE WPŁYW NA JEJ ROZWÓJ
Uwagi mieszkanek i mieszkańców z formularzy on-line
Jedna osoba uznała, że ta zasada jest dla niej zdecydowanie niezrozumiała, dwie osoby odpowiedziały, że ani tak ani nie, jedna, że raczej
zrozumiała i pięć, że zasada jest zdecydowanie zrozumiała.
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Cztery osoby uznały, że zdecydowanie nie zgadzają się z tym, że ta zasada zmieni coś w ich codziennym życiu, jedna, że raczej się nie zgadza,
dwie osoby odpowiedziały „ani tak ani nie”, jedna wskazała, że ta zasada raczej zmieni coś w ich codziennym życiu i jedna, że ta zasada
zdecydowanie zmieni coś w jej codziennym życiu.
Poniżej uwagi w formie opinii/rekomendacji/pytań. Zachowano oryginalną pisownię.

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Odpowiedź/ informacja zwrotna

Jest wręcz odwrotnie - miasto nie tylko nie zaprasza do angażowania się w jego
rozwój lecz wręcz zniechęca np. poprzez postawy urzędników, którzy nie reagują na
zgłoszenia lub powielają szablonowe odpowiedzi, z których nic nie wynika. Edukacja
nic tu nie zmieni. System urzędniczy jest archaiczny i niewydolny
Super!
To kiedy głosowanie negatywne w Budżecie Obywatelskim? Bo w obecnej formie
jest wybitnie antydemokratyczny. Mała grupka narzuca swoje poglądy większości. To
jest karykatura, nie równość
Zasada dobra tylko dlaczego czuje się jak wiele osób dyskryminowana?
Czy ścieżka rowerowa w Centrum umiejscowiona tuz przy wyjściu z autobusów to
faktycznie pokonywanie barier architektonicznych? Są piesi także, dla nich jest coraz
gorzej w takich miejscach
Bardzo chciałabym, żeby tak było. Bo na pewno nie jest. W wielu aspektach
warszawscy urzędnicy/radni nie słuchają warszawiaków. I obawiam się, że
konsultacje tu nie pomogą i takich działań nie zmienią. To będzie tylko dla Was głos,
że pytaliście o zdanie. I chyba tylko po to są te konsultacje. Przykre
Przepraszam za dużo krytycznych uwag ale kocham moje Miasto i nie mogłam wobec
pewnych zapisów przejść obojętnie. Pozdrawiam
Miasto zapewnia dostęp do wszystkich form współuczestnictwa (partycypacji)"

Uwagi o charakterze ogólnego
komentarza/refleksji.

"Dba o dostępność infrastrukturalną procesów partycypacyjnych"??? Przepraszam ale
nie rozumiem

Uwaga częściowo uwzględniona. Tam, gdzie to
możliwe i uzasadnione, język dokumentu
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Opinie/ rekomendacje/ pytania

Odpowiedź/ informacja zwrotna

"używa niewykluczającego języka w zaproszeniach do zaangażowania" - język
niewykluczający utrudnia odbiór komunikatów
Przy narracji równościowej ważne też jest jej prostota. Już o tym napisaliście
wcześniej, ale tu też dodam żeby pamiętać o jasności komunikatów, no inaczej mogą
być ignorowane z uwagi na trudność bądź decorum

Polityki zostanie uproszczony. Planowane jest
wydanie skróconej wersji dokumentu w
uproszczonej formie, w tym językowej.

▪

"wzmacnia głos grup słabo słyszalnych" - super, tylko ważne aby podejmowane
działania przyjmowały skalę proporcjonalną do liczby/ odsetka osób słabo
słyszalnych. Aby np. budżet "różnorodnościowy" miasta ustalany był proporcjonalnie
do zidentyfikowanej w badaniach liczby osób "słabo słyszalnych" i jednocześnie
widzących potrzebę wzmocnienia swojego głosu. I ten budżet "różnorodnościowy"
podzielony powinien być proporcjonalnie do liczebności poszczególnych grup "słabo
słyszalnych".

Uwaga nieuwzględniona. Polityka nie jest
dokumentem wykonawczym, nie odnosi się do
kwestii budżetowych.

▪

"osobami obywatelskimi" - cóż tu komentować, idiotyzm w całej rozciągłości.... Takie
to miasto dla wszystkich, że tylko kolorowe parady mogą przez nie przejść, a Marsz
Niepodległości to już nie - tacy jesteście tolerancyjni i otwarci. Hipokryzja i obłuda w
czystej postaci, niczym nierozcieńczona!
obywatelami/obywatelkami/osobami obywatelskimi miasta”? Takie sformułowania
zniechęcają 90 % przeciętnych czytelników do dalszej lektury

Uwagi nieuwzględnione. Sformułowanie
„osoby obywatelskie” jest zgodne z zasadami
języka równościowego.

▪
▪

▪
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Uwagi przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych zapisane podczas spotkania konsultacyjnego na wirtualnym flipcharcie

Opinie/ rekomendacje/ pytania
▪
▪

Aktywizacji i wyrabiania postaw obywatelskich u mieszkańców
Zgrzyta mi obywatel(...) miasta, jednak wolę mieszkańców (...) ale ogólna zasada ok

Odpowiedź/ informacja zwrotna
Uwaga częściowo uwzględniona. Słowo
„obywatel” zostanie zmienione na
„mieszkaniec,
o ile będzie to uzasadnione kontekstem
znaczeniowym.
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