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Wstęp
Projekt „Pole dla pomysłów - stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu
wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla
społeczności lokalnej” jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu na rzecz Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Żoliborz. Jego celem jest stworzenie
i przetestowanie w dzielnicy mechanizmu sieciowania i wspierania pomysłowości, czyli
stworzenie systemu, który pomoże osobom mającym pomysły na poprawę życia na
Żoliborzu w doprowadzeniu do szczęśliwej ich realizacji. Dzięki mechanizmowi wsparcie
w realizacji projektu ma otrzymać minimum 40 osób mieszkających w dzielnicy.
Proces tworzenia mechanizmu rozpoczął się od badania zasobów oraz dobrych praktyk
wspierania pomysłowości miejskiej. Niniejszy raport przedstawia wyniki badania
socjologicznego zrealizowanego latem i jesienią 2018 roku. Jego głównym celem było
prześledzenie sposobów realizacji pomysłów mieszkańców dzielnicy Żoliborz. Ważnym
założeniem badawczym było wyjście poza istniejące podziały polityczne i społeczne
i dotarcie do osób, które dotąd nie angażowały się w aktywność społeczną lub
funkcjonowały poza „głównym obiegiem” żoliborskich działań społecznych. Istotnym celem
szczegółowym było zdiagnozowanie przyczyn braku aktywności, barier i trudności
w realizacji pomysłów, a także przyczyn i „sprzymierzeńców” sukcesu.
W ramach badania zastosowaliśmy szereg metod i technik badawczych, zarówno
ilościowych (ankieta bezpośrednia i online z mieszkańcami dzielnicy Żoliborz oraz ankieta
z przedstawicielami organizacji pozarządowych), jak i jakościowych (analiza danych
zastanych – desk research, warsztat eksploracyjny, wywiady swobodne z mieszkańcami
w trakcie ogólnodostępnego wydarzenia, wywiady indywidualne z aktywistami i ekspertami
oraz studia przypadku inicjatyw społecznych realizowanych dotąd na Żoliborzu).
Przeanalizowaliśmy także i zaprezentowaliśmy w oddzielnej publikacji przykłady dobrych
praktyk wspierania inicjatyw obywatelskich w kraju i za granicą.
Rezultatem badania jest zestaw wniosków i rekomendacji, które posłużą na dalszym etapie
do stworzenia mechanizmu wspierania żoliborskiej pomysłowości.
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Koncepcja i metodologia badania
Główny cel badania
Celem głównym badania była kompleksowa analiza dzielnicy Żoliborz pod względem
realizacji różnego rodzaju oddolnych pomysłów i inicjatyw, ich kontekstu społecznego i
przestrzennego, mechanizmów wsparcia, ścieżki realizacji, problemów, barier, czynników
sukcesu i porażki.

Cele szczegółowe badania
W ramach badania zrealizowaliśmy następujące cele:
1. Analiza warunków sprzyjających wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie
wspierania pomysłowości w polskich i europejskich miastach.
2. Zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy na temat pomysłów mieszkańców z
ostatnich 3 lat, zrealizowanych i tych, które nie zostały zrealizowane.
3. Analiza wybranych pomysłów mieszkańców pod kątem: efektów, najważniejszych
barier, czynników sukcesu/porażki, ścieżki powstawania i realizacji pomysłów.
4. Zebranie opinii różnych badanych grup o aktywności społecznej na Żoliborzu.
5. Zmapowanie zasobów Żoliborza związanych z realizacją pomysłów i jej kontekstem
(terytorium, instytucje, aktywiści, grupy zaangażowane i niezaangażowane, miejsca
przyjazne dla pomysłów, funkcjonujące mechanizmy partycypacji, wspierania
pomysłów itp.)
6. Zachęcenie mieszkańców i żoliborskich instytucji do aktywnego udziału w
projekcie, wytypowanie liderów, ambasadorów projektów przyjaznych miejsc,
miejsca na punkt informacyjny itp.
7. Stworzenie rekomendacji dla mechanizmu sieciowania.

Zakres badania
Badaniem zostały objęte następujące grupy:
•

przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Żoliborz;

•

mieszkańcy dzielnicy Żoliborz i osoby działające na terenie tej dzielnicy, w tym:
o

aktywiści – osoby prowadzące regularnie działalność społeczną, działające w
różnych podmiotach (np. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne) lub
samodzielnie; w różnych dziedzinach i w różnych sieciach powiązań;

o

osoby aktywne okazjonalnie;

o

osoby potencjalnie aktywne (mające pomysły, ale ich nie realizujące);

o

osoby nieaktywne społecznie;
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•

organizacje pozarządowe z dzielnicy Żoliborz i działające na terenie tej dzielnicy;

•

wybrani przedsiębiorcy z Żoliborza;

•

eksperci mający praktyczną wiedzę na temat żoliborskiej aktywności miejskiej.

Badanie zrealizowane zostało w 5 obszarach Żoliborza, podzielonych w oparciu o klucz
zastosowany w budżecie partycypacyjnym (przy czym Żoliborz Centralny jako miejsce
zamieszkania wielu osób został podzielony na część zachodnią i wschodnią i rozszerzony w
kierunku północnym):
1. Marymont-Potok
2. Sady Żoliborskie/Zatrasie
3. Żoliborz Południowy i Powązki
4. Żoliborz Centralny - Zachód
5. Żoliborz Centralny - Wschód
Poniżej przedstawiona jest mapa dzielnicy z podziałem na ww. obszary.
Mapa 1. Podział dzielnicy Żoliborz na obszary, dokonany na potrzeby badania

Źródło: opracowanie własne
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Pytania badawcze
Główne pytania badawcze:
1) Jakie są czynniki sukcesu w realizacji pomysłów?
2) Jakie problemy i bariery napotykają mieszkańcy w realizacji pomysłów?
3) Jak przebiega współpraca między mieszkańcami, aktywistami i urzędem?
4) Jak przebiega współpraca między mieszkańcami a aktywistami?
5) Jak sprawdzają się obecne narzędzia partycypacji?
Pozostałe pytania badawcze:
6) Jakie pomysły na działania oddolne pojawiły się na Żoliborzu w ostatnich 3 latach?
7) Które z tych pomysłów zostały zrealizowane, a które nie? Dlaczego?
8) Jakie są efekty zrealizowanych pomysłów?
9) Które ze zrealizowanych pomysłów udały się, a które nie? Dlaczego?
10) Które z pomysłów można uznać za przykłady dobrych praktyk?
11) Jakie są ścieżki realizacji oddolnych pomysłów na Żoliborzu?
12) Kto należy do grupy najintensywniej działających żoliborskich aktywistów? Kto
powinien należeć do grupy liderów i ambasadorów projektu?
13) Jakie są relacje urzędu z innymi aktorami z dzielnicy i miasta (instytucje, szkoły, CKS,
NGOs)?
14) Jakie osoby, instytucje, lokale, miejsca, przestrzenie, wydarzenia itp. na Żoliborzu
mogą przyczynić się do realizacji pomysłów i wsparcia pomysłodawców? Jakie miejsce
najlepiej wybrać na punkt informacyjny?
15) Jakie grupy mieszkańców są wykluczane z realizacji działań społecznych, mają
trudności z dostępem do wsparcia, środków itp.?
16) Jaki jest stopień aktywności społecznej mieszkańców Żoliborza? Jakie grupy są
najbardziej, a jakie najmniej aktywne? Dlaczego?
17) Jakie pomysły na poprawę życia mają mieszkańcy Żoliborza?
18) Jaki jest poziom motywacji do działań żoliborskich aktywistów i mieszkańców (bardziej
i mniej aktywnych)?
19) Jak aktywiści współpracują ze sobą? Jakie są relacje między nimi? Co pomaga im w tej
współpracy?
20) Czego w zakresie wspierania i tworzenia warunków działania społecznego Żoliborz
może nauczyć się od innych dzielnic/miast/państw? A czego świat może nauczyć się od
Żoliborza?
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Metody i techniki badania
W ramach badania zastosowaliśmy szereg technik jakościowych i ilościowych, opisanych
poniżej.

Analiza desk research
Desk research to analiza danych i dokumentów już stworzonych i dostępnych w internecie,
w publikacjach etc. Celem analizy desk research w ramach niniejszego badania było
wstępne zmapowanie:
•

kontekstu życia na Żoliborzu (podstawowe dane statystyczne);

•

inicjatyw obywatelskich z ostatnich 3 lat (realizowanych w ramach inicjatywy
lokalnej, budżetu partycypacyjnego i poza tymi mechanizmami);

•

aktualnie istniejących narzędzi mechanizmów wspierania i partycypacji;

•

zasobów Żoliborza: instytucji, przedsiębiorstw, lokali, przestrzeni publicznych,
terenów zielonych, organizacji pozarządowych itp.;

•

realizowanych wydarzeń, zwłaszcza cyklicznych i tych planowanych na lata
2018-2019;

•

aktywności mieszkańców polskich i europejskich miast, zwłaszcza warunków
sprzyjających wdrażaniu w życie innowacyjnych rozwiązań w polskich i
europejskich miastach (dobre praktyki z Polski i zagranicy).

Lista źródeł wykorzystanych w ramach analizy desk research znajduje się w rozdziale pt.
„Literatura i linki” na końcu niniejszego raportu.

Wstępny warsztat wydobywczy
W dniu 2.08.2018 r. zorganizowaliśmy wstępny warsztat wydobywczy z „informatorami”,
tj. osobami mającymi dużą wiedzę na temat życia społecznego na Żoliborzu (urzędnicy,
aktywiści, przedstawiciele NGOs, przedsiębiorcy).
Dobór grupy na warsztat miał charakter celowy. Stworzyliśmy wstępną listę 37 osób, z
których 15 stanowiły osoby wybrane na podstawie dotychczasowej wiedzy Zespołu
Badawczego (liderzy i aktywiści żoliborscy), zaś pozostałą część wybraliśmy na podstawie
analizy stron internetowych i profili oraz grup w mediach społecznościowych dot.
Żoliborza, tak by na warsztat mogły trafić osoby aktywne, ale nieznajdujące się w tzw.
„pierwszym obiegu” żoliborskiej aktywności społecznej.
Z zaproszonych 37 osób obecność potwierdziło 10 osób (z częścią aktywistów nie można
było się skontaktować, część odmówiła udziału z braku czasu). Ostatecznie w warsztacie
uczestniczyło 8 osób.
Celem warsztatu było:
1) Zmapowanie miejsc i przestrzeni, szczególnie istotnych dla Żoliborza (przestrzenie
zielone, miejsca spotkań, lokale);
2) Wskazanie ważnych inicjatyw odbywających się w dzielnicy Żoliborz;
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3) Wskazanie najważniejszych potrzeb i problemów aktywistów na Żoliborzu w dwóch
obszarach:
a. realizacja inicjatyw i współpraca z Urzędem Dzielnicy,
b. relacje z otoczeniem (inni aktywiści, instytucje etc.).

Ankieta z mieszkańcami dzielnicy
Aby nie ograniczać się do działających aktywistów, przeprowadziliśmy ankietę, dzięki
której Zespół Badawczy dotarł do maksymalnie, jak to możliwe, reprezentatywnej próby
mieszkańców Żoliborza. Kwestionariusz ankiety znajduje się w aneksie.
Ankieta była prowadzona w miejscach publicznych, a przez chętnych była też wypełniana
online. Zaplanowaliśmy przeprowadzenie minimum 250 ankiet, co najmniej 50 z
mieszkańcami w każdym z 5 wyróżnionych obszarów Żoliborza. W związku z brakiem
możliwości przeprowadzenia losowania mieszkańców (brak listy, zasady ochrony danych
osobowych), w celu maksymalizacji reprezentatywności badania przeprowadziliśmy dobór
kwotowy ze względu na wiek i płeć. Kryteria brzegowe były następujące:
•

podział na płeć: co najmniej 120 ankiet wypełnionych przez kobiety i 120 ankiet
wypełnionych przez mężczyzn;

•

podział na wiek: co najmniej 25 ankiet wypełnionych przez przedstawicieli grupy
wiekowej 15-24 lata i po 75 ankiet w grupach wiekowych: 25-39 lat; 40-59 lat; 60
lub więcej lat.

Łącznie przeprowadziliśmy 261 ankiet. Poniżej przedstawiamy charakterystykę
najważniejszych cech respondentów.
Zachowaliśmy wskazany powyżej, zaplanowany podział kwotowy wg wieku. Największą
grupą wypełniających okazały się osoby w wieku 40-59 lat.
Wykres 1. Liczba respondentów ankiety - mieszkańców dzielnicy Żoliborz - wg wieku
26
78

75

82

15-24

25-39

40-59

60 i więcej

Źródło: ankieta z mieszkańcami Żoliborza, N=261

52% respondentów ankiety stanowiły kobiety, a 47,9% - mężczyźni. Poniżej przedstawiony
jest podział respondentów według miejsca zamieszkania (tj. według obszarów Żoliborza,
wskazanych we wcześniejszej części raportu).
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Wykres 2. Liczba respondentów ankiety - mieszkańców dzielnicy Żoliborz - wg obszarów
50

52

50

58

51
Marymont-Potok
Sady/Zatrasie
Żoliborz Południowy/Powązki
Żoliborz Centralny – na zachód od Mickiewicza
Żoliborz Centralny – na wschód od Mickiewicza

Źródło: ankieta z mieszkańcami Żoliborza, N=261

Ankieta internetowa z organizacjami pozarządowymi
Zespół Badawczy podjął także próbę przeprowadzenia ankiety internetowej. Stworzyliśmy
bazę 465 organizacji pozarządowych z Żoliborza i zidentyfikowaliśmy na podstawie różnych
źródeł (baza Klon/Jawor, bazy Urzędu m.st. Warszawy, strony internetowe) adresy e-mail
105 organizacji (pozostałe nie posiadają adresu e-mail lub go nie publikują). Ankietę
rozesłaliśmy do wszystkich ww. organizacji, była też umieszczona na stronie internetowej.
Mimo ponawianych próśb i przypomnień e-mailowych i telefonicznych, ankietę wypełniło 8
organizacji. Jak się okazuje, organizacje często mają charakter „efemeryczny”, część z
nich nie istnieje, mimo że jest w bazach, ponadto często aktywiści nie mają czasu na
wypełnienie ankiety lub nie mają dość motywacji, choć o to staraliśmy się zadbać.
W związku z niewielkiem odzewem organizacji, zwiększyliśmy planowaną liczbę wywiadów
indywidualnych i przeprowadziliśmy dodatkowe wywiady swobodne podczas
ogólnodostępnego wydarzenia na Żoliborzu. Niezależnie od tego, w dalszej części
przedstawiliśmy w sposób poglądowy także wyniki ankiety z organizacjami.
Kwestionariusz ankiety znajduje się w aneksie.

Wywiady (swobodne i strukturyzowane) z mieszkańcami, aktywistami i ekspertami
Pogłębiony wywiad indywidualny polega na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z
respondentem, a jego celem jest zebranie informacji, które umożliwiają poszerzenie
wiedzy związanej z tematem badania. Umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji
związanych z badanym zjawiskiem, a także dotarcie do sfery indywidualnych postaw,
emocji i motywacji – spojrzenie na dane zjawisko z perspektywy osoby, której
bezpośrednio dotyczy. Kładzie nacisk na refleksję nad aktualnymi i potencjalnymi
rozwiązaniami.
Początkowo planowaliśmy przeprowadzenie 3 wywiadów grupowych, 4 wywiadów
indywidualnych i 10 wywiadów indywidualnych w ramach studiów przypadku. Jednakże
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rozpoznanie sytuacji i trudności ze zgromadzeniem respondentów wywiadów grupowych
zdecydowały o zmianie sposobu zbierania danych i o znaczącym zwiększeniu liczby
wywiadów indywidualnych. Ostatecznie przeprowadziliśmy 37 wywiadów indywidualnych,
w tym: 10 wywiadów strukturyzowanych w ramach studiów przypadku, 10 wywiadów
strukturyzowanych poza studiami przypadku, jeden wywiad z przedstawicielem Urzędu
Dzielnicy oraz 16 krótkich wywiadów z mieszkańcami. Dyspozycje do wywiadów z
aktywistami i ekspertami oraz przedstawicielem Urzędu znajdują się w aneksie do raportu.
Wywiady przeprowadziliśmy z następującymi grupami:
1) Wywiady z mieszkańcami
Przeprowadziliśmy 16 krótkich wywiadów indywidualnych w formie swobodnej podczas
ogólnodostępnego wydarzenia, Potańcówki Międzypokoleniowej, która miała miejsce przed
Teatrem Komedia w dniu 2.09.2018 r.
2) Wywiady z aktywistami i ekspertami
Wywiady miały na celu rozpoznanie istniejących modeli współpracy i wspierania
innowacyjności i pomysłowości mieszkańców Żoliborza na tle innych miast, wskazanie
podstawowych barier w procesie realizacji pomysłów oraz czynników wspierających
oddolne inicjatywy.
Wywiady zostały przeprowadzone z osobami mającymi praktyczną wiedzę na temat
żoliborskiej aktywności miejskiej oraz jej zmian na przestrzeni ostatnich lat (np. aktywiści
i działacze miejscy, przedstawiciele instytucji, urzędnicy miejscy, dziennikarze).
Kryteriami doboru respondentów do wywiadów było zróżnicowanie dotychczasowej formy
działalności (działanie w organizacjach pozarządowych, w parafiach, w ruchach miejskich,
działania indywidualne), rodzaju działalności (społeczna, artystyczna), obszaru działalności
(różne części Żoliborza).
Ze względu na podstawowe założenia procesu badawczego, podjęto szczególne starania,
by wybrać do grupy respondentów wywiadów także osoby niefunkcjonujące w „pierwszym
obiegu” aktywistów społecznych Żoliborza. W tym celu respondentów dobieraliśmy
techniką kuli śnieżnej – na podstawie szeregu rozmów i analiz zdobyto kontakty do osób,
które działają w sposób nieformalny i nie są powiązane z najbardziej dynamicznie
działającymi organizacjami i ruchami.
3) Wywiady w ramach studiów przypadku
Wywiady te opisane są poniżej.

Studia przypadku
Aby zrealizować cel szczegółowy 3 i 5 badania: (analiza wybranych pomysłów pod kątem:
efektów, najważniejszych barier, czynników sukcesu/porażki, ścieżki powstawania i
realizacji pomysłów oraz zmapowanie zasobów Żoliborza związanych z realizacją pomysłów
i jej kontekstem (terytorium, instytucje, aktywiści, grupy zaangażowane i
niezaangażowane, miejsca przyjazne dla pomysłów, funkcjonujące mechanizmy
partycypacji, wspierania pomysłów itp.) zastosowaliśmy technikę studium przypadku.
Studium przypadku jest kompleksowym podejściem badawczym, które łączy zarówno
techniki reaktywne (wywiady), jak i niereaktywne (analiza danych zastanych, obserwacja
nieuczestnicząca). Jest realizowane zgodnie z zasadą triangulacji, czyli łączenia metod
badawczych, więc pozwala na zwiększenie wiarygodności i pełniejszą ocenę uzyskanych w
ramach studium informacji. Studium przypadku dostarcza opisowych danych, które ukazują
12

wielość zróżnicowanych perspektyw, a to z kolei umożliwia obiektywizację przedmiotu
badań.
Tym samym połączenie stosowania różnych metod i technik badawczych pozwala na
wszechstronny ogląd i analizę badanych zjawisk z uwzględnieniem kontekstu, w jakim one
funkcjonują. Wyróżnikiem studium przypadku jest również to, że jego celem nie jest
generalizacja, ale zrozumienie i wnikliwy opis jednego przypadku ze względu na jego
indywidualne walory poznawcze.
W przypadku niniejszego badania do analizy wybraliśmy pięć inicjatyw społecznych
realizowanych na Żoliborzu. Kryteria doboru były następujące:
•

z r ó ż n i c o w a n i e p o d m i o t u i n i c j u j ą c e g o p r z e d s i ę w z i ę c i e ( m i e s z k a ń c y,
przedsiębiorstwo, instytucja publiczna);

•

zróżnicowanie mechanizmu wsparcia/finansowania (finanse własne, finansowanie
komercyjne, finansowanie/wsparcie z instytucji publicznych).

Na tej podstawie wytypowaliśmy następujące inicjatywy:
1. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej (Ogród Witkacy);
2. Inicjatywa przedsiębiorstwa – Prochownia;
3. Inicjatywa realizowana przez mieszkańców ze wsparciem organizacji
pozarządowych – przywrócenie nazwy ulicy Tołwińskiego;
4. Inicjatywa realizowana przez mieszkańców – sylwester sąsiedzki;
5. Inicjatywa z udziałem Urzędu Dzielnicy, pełniąca funkcję wsparcia – Miejsca
Aktywności Lokalnej.
W ramach powyższych studiów przypadku przeprowadziliśmy analizę dostępnych danych,
10 wywiadów indywidualnych strukturyzowanych z inicjatorami (dyspozycje do wywiadu
znajdują się w aneksie) i uczestnikami powyższych inicjatyw oraz obserwację na miejscu
realizacji inicjatywy.
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Jaką dzielnicą jest Żoliborz? Dzielnica jako kontekst
inicjatyw obywatelskich
Charakterystyka, powierzchnia i ludność dzielnicy
„Uważam Żoliborz nie tylko za jedną z najładniejszych dzielnic Warszawy, ale za
niemal jedyną - ludzką (...) Żoliborz, przynajmniej Żoliborz centralny, czy, jak
się mówi, «stary», stanowi rzadką oazę porządku, normalności, sensownych
proporcji i kształtów”
(Antoni Libera, pisarz, żoliborzanin)

Żoliborz jest jedną z najbardziej urokliwych i eleganckich dzielnic stolicy. Położony jest w
północnej części lewobrzeżnej Warszawy.
Dzielnica, którą dziś nazywamy Żoliborzem, rozwijała się przede wszystkim w
dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwotną koncepcję tego, co dziś nazywamy „Starym
Żoliborzem” stworzyli architekci Tony Garnier i Antoni Jawornicki. Jest to dzielnica typowo
miejska – jej zabudowę stanowią przede wszystkim różne rodzaje kamienic, bloków i
domów jednorodzinnych. Wiele budynków na Żoliborzu zbudowała jedna z najstarszych
spółdzielni mieszkaniowych, istniejąca do dziś Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Żoliborz jest najmniejszą dzielnicą miasta stołecznego pod względem powierzchni (18
miejsce na 18 dzielnic), a jednocześnie należy do dzielnic o stosunkowo dużej gęstości
zaludnienia (7 miejsce na 18) – dane porównawcze dla dzielnic przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 1. Ludność, powierzchnia i gęstość zaludnienia Żoliborza na tle innych dzielnic Warszawy
(ranking wg liczby ludności)
Lp.

Dzielnica

Ludność (osoby)

Powierzchnia
(km2)

Gęstość
zaludnienia (os./
km2)

1

Mokotów

217 577

35,42

6 143

2

Praga-Południe

178 726

22,38

7 986

3

Ursynów

150 273

43,79

3 432

4

Wola

140 111

19,26

7 275

5

Bielany

132 026

32,34

4 082

6

Targówek

123 941

24,22

5 117

7

Bemowo

122 210

24,95

4 898

8

Białołęka

119 374

73,04

1 634

9

Śródmieście

117 005

15,57

7 515

10

Ochota

83 081

9,72

8 547

11

Wawer

75 991

79,70

953

12

Praga-Północ

64 904

11,42

5 683

14

Lp.

Dzielnica

13

Ursus

14

Żoliborz

15

Ludność (osoby)

Powierzchnia
(km2)

Gęstość
zaludnienia (os./
km2)

59 261

9,36

6 331

51 441

8,47

6 073

Włochy

41 929

28,63

1 465

16

Wilanów

37 511

36,73

1 021

17

Wesoła

25 106

22,94

1 094

18

Rembertów

24 148

19,30

1 251

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Na Żoliborzu mieszka nieco więcej kobiet niż mężczyzn. Nie są to wielkie różnice, ale
Żoliborz jest (ex aequo ze Śródmieściem i obok Mokotowa) najbardziej sfeminizowaną
dzielnicą Warszawy (z kolei największy odsetek mężczyzn występuje w Wesołej i
Rembertowie.
Wykres 3. Mieszkańcy Żoliborza wg płci

0,4488
0,5512

Kobiety

Mężczyźni

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Żoliborz należy do dzielnic stabilnych pod względem liczby mieszkańców. Nie należy ani
do obszarów, które szczególnie dynamicznie rozwijały się w ostatnich latach pod tym
względem (jak np. Wilanów i Białołęka) ani też do dzielnic, w których liczba mieszkańców
maleje (takich jak Praga-Północ, Śródmieście czy Ochota). W najbliższych latach można
spodziewać się stabilnego wzrostu przy okazji rozwoju Nowego Żoliborza.
Tabela 2. Zmiana liczby mieszkańców Żoliborza i innych dzielnic w latach 2009-2017
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Lp.

Dzielnica

1

Wilanów

95,9%

2

Białołęka

33,6%

3

Ursus

17,7%

4

Wesoła

10,3%

5

Wawer

8,7%

6

Bemowo

8,1%

7

Żoliborz

7,0%

8

Włochy

5,6%

9

Rembertów

4,0%

10

Wola

1,8%

11

Ursynów

0,9%

12

Targówek

0,6%

13

Bielany

-1,3%

14

Praga-Południe

-2,1%

15

Mokotów

-3,5%

16

Ochota

-7,1%

17

Śródmieście

-7,2%

18

Praga-Północ

-9,4%

Zmiana liczby
mieszkańców
2009-2018

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Jeśli chodzi o wiek, Żoliborz należy raczej do starszych dzielnic Warszawy. Większy
odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat lub więcej, mężczyźni 65 lat lub
więcej) wystąpił jedynie w Śródmieściu, na Mokotowie i na Bielanach. Do najmłodszych
dzielnic należą Wilanów, Białołęka i Ursus.
Tabela 3. Struktura wiekowa mieszkańców Żoliborza (ranking wg odsetka osób w wieku
przedprodukcyjnym - do 17 roku życia)
Lp
.

Dzielnica

Przedprodukcyj Produkcyj
ny %
ny %

1

Wilanów

27,3%

59,1%

13,6%

2

Białołęka

25,9%

63,1%

11,0%

Poprodukcyj
ny %
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Lp
.

Dzielnica

3

Ursus

22,2%

59,6%

18,1%

4

Wesoła

21,4%

60,8%

17,8%

5

Wawer

20,3%

58,4%

21,2%

6

Bemowo

19,2%

57,4%

23,4%

7

Włochy

19,2%

59,7%

21,1%

8

Rembertów

19,0%

60,7%

20,3%

9

Ursynów

18,8%

57,8%

23,4%

10

Targówek

17,0%

57,1%

25,9%

11

Żoliborz

16,2%

57,3%

26,5%

12

Praga-Południe

16,0%

58,0%

26,0%

13

Bielany

15,9%

56,5%

27,6%

14

Mokotów

15,5%

56,2%

28,3%

15

Praga-Północ

15,4%

61,1%

23,5%

16

Wola

15,2%

59,3%

25,5%

17

Ochota

14,7%

59,1%

26,2%

18

Śródmieście

12,5%

58,2%

29,4%

Przedprodukcyj Produkcyj
ny %
ny %

Poprodukcyj
ny %

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Budżet dzielnicy
Według danych z załącznika do projektu budżetu m.st. Warszawy na rok 2018, budżet
dzielnicy Żoliborz wyniósł 223 204 345 PLN, czyli 4339 PLN na osobę (dla porównania np.
Ursynów dysponuje ponad dwukrotnie większym budżetem 474 663 298 PLN, jednak na
głowę wypada jedynie 3159 PLN). Pod względem zadań budżet ten kształtuje się tak, jak
wskazuje poniższa tabela i wykres. Niemal 60% budżetu pochłaniają wydatki na
edukację, a ponad 75% - edukacja łącznie z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

Tabela 4. Budżet dzielnicy Żoliborz wg zadań

Zadanie
Edukacja

Wydatki w projekcie
Jako % całości
budżetu na 2018
129 220 661,00

57,91%
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Wydatki w projekcie
Jako % całości
budżetu na 2018

Zadanie
Ochrona zdrowia i pomoc
społeczna

36 835 453,00

16,51%

Zarządzanie strukturami
samorządowymi

20 595 341,00

9,23%

Ład przestrzenny i gospodarka
nieruchomościami

19 449 082,00

8,72%

Transport i komunikacja

6 009 645,00

2,69%

Rekreacja, sport i turystyka

4 833 965,00

2,17%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

3 125 190,00

1,40%

Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturowego

2 789 508,00

1,25%

Działalność promocyjna i
wspieranie
rozwoju
gospodarczego

220 500,00

0,10%

Finanse i różne rozliczenia

75 000,00

0,03%

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP m.st. Warszawy

Wykres 4. Struktura projektu budżetu dzielnicy Żoliborz na 2018 r.
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0,03%
1,25%
1,40%
2,17%
2,69%

0,10%

8,72%

9,23%

57,91%
16,51%

Edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Zarządzanie strukturami samorządowymi
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami
Transport i komunikacja
Rekreacja, sport i turystyka
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego
Finanse i różne rozliczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP m.st. Warszawy

Na rok 2018 przewidziano środki w wysokości 630 984 PLN na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, w tym:
•

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic – 510 000
PLN;

•

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna – 43 000 PLN;

•

Centra Aktywności Lokalnej 77 984 PLN.
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Przedsiębiorczość
Na Żoliborzu siedzibę miało, w 2017 r., 13 246 podmiotów gospodarki narodowej, co
oznacza 25,7 przedsiębiorstwa na 100 mieszkańców. Plasuje to Żoliborz w grupie dzielnic o
dość wysokim zagęszczeniu przedsiębiorstw.
Na Żoliborzu dominują zaawansowane usługi. O ile w Warszawie największy odsetek
stanowią firmy z sekcji G PKD (handel i naprawy), o tyle na Żoliborzu największą sekcją
jest M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (w tym: działalność prawnicza,
działalność rachunkowo-księgowa, działalność w zakresie architektury, badania i analizy
techniczne, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, działalność fotograficzna, reklama,
działalność związana z tłumaczeniami). Firm tego rodzaju jest na terenie dzielnicy 3084, a
sklepów i warsztatów (sekcja G) – 2481.
Czym wyróżnia się Żoliborz na tle innych dzielnic pod względem przedsiębiorstw? W
dzielnicy siedzibę ma w porównaniu do innych dzielnic stosunkowo duży odsetek
podmiotów zajmujących się:
•

kulturą, rozrywką i rekreacją;

•

edukacją;

•

opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Stosunkowo niewielki jest natomiast na Żoliborzu w porównaniu do innych dzielnic odsetek
przedsiębiorstw zajmujących się gastronomią i zakwaterowaniem, a także firm
budowlanych.
Wysoki na Żoliborzu jest wskaźnik firm aktywnych, na co wskazuje „Raport o stanie
przedsiębiorczości w Warszawie”.
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Mapa 4. Wskaźnik firm aktywnych wg dzielnic Warszawy

Źródło:https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/
CPrzedsiebiorczosci/Publikacje/Przedsiebiorczosc_lokalna/
Cieslik_Raport_o_stanie_przedsiebiorczosci_2014.pdf

Atrakcyjność, warunki życia
Żoliborz należy do dzielnic o największej atrakcyjności i najlepszych warunkach życia. W
rankingu dzielnic (GUS 2017) Żoliborz osiągnął 4. miejsce w rankingu pod względem
atrakcyjności warunków życia ogółem (wyżej – tylko Wilanów, Śródmieście i Mokotów,
najniżej oceniane Rembertów, Praga-Północ i Bielany.
Inne istotne wskaźniki dla Żoliborza, wymienione w tym raporcie.
•

Najwyższy wskaźnik atrakcyjności życia dla singli;

•

Największa powierzchnia parków na 1 mieszkańca;

•

Duża liczba nowych mieszkań w przeliczeniu na 1000 osób (więcej tylko w dzielnicy
Wilanów);

•

Wysoki wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych;

•

Wysoki odsetek terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (20,6%) – wyższy jedynie w
Śródmieściu;

•

Wyższe niż średnia dla Warszawy wyniki nauczania.
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Organizacje pozarządowe
Łącznie w dzielnicy w 2017 r. zarejestrowanych było 479 organizacji pozarządowych, co
daje stosunkowo wysoką liczbę 9,3 NGO na 1000 mieszkańców – wyższą odnotowaną
jedynie w Śródmieściu, na Ochocie i na Mokotowie. Najmniej NGOs na 1000 mieszkańców
przypada w Ursusie i na Targówku.
Tabela 5. Organizacje pozarządowe wg dzielnic

Lp.

Dzielnica

NGOs na
1000
mieszkańcó
w

NGOs
razem

Fundacje

Stowarzyszenia

1

Śródmieście

35,5

4 149

2 109

2 040

2

Ochota

10,1

835

400

435

3

Mokotów

9,3

2 029

1 043

986

4

Żoliborz

9,3

479

256

223

5

Wola

9,0

1 262

614

648

6

Włochy

7,1

296

124

172

7

Praga-Północ

6,7

437

188

249

8

Wilanów

6,5

242

138

104

9

Wawer

6,2

474

224

250

10

Ursynów

6,0

904

408

496

11

Praga-Południe

5,6

1 007

480

527

12

Bielany

5,5

725

321

404

13

Wesoła

4,7

119

49

70

14

Bemowo

4,4

534

217

317

15

Rembertów

4,3

103

32

71

16

Białołęka

3,8

452

182

270

17

Targówek

3,1

384

151

233

18

Ursus

2,5

148

55

93

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Innym wskaźnikiem aktywności społecznej jest odsetek mieszkańców głosujących w
budżecie partycypacyjnym. Na Żoliborzu jest on największy w porównaniu do innych
dzielnic (w V edycji BP głosowało 4574 mieszkańców, czyli 8,9% wszystkich
zamieszkujących dzielnicę). Także liczba zgłoszonych do BP projektów jest wysoka (90
22

projektów ogółem, 18 projektów na 10 tys. mieszkańców – piąte miejsce w Warszawie po
Wawrze, Wilanowie, Włochach i Ursynowie).

Kultura i dziedzictwo narodowe
Żoliborz należy do dzielnic, w których występuje szczególnie dużo obiektów ujętych w
gminnej ewidencji zabytków. Na koniec 2016 r. było ich 900, co daje Żoliborzowi czwarte
miejsce po Śródmieściu, Mokotowie i Pradze-Południu, a w przypadku porównania z liczbą
mieszkańców – drugie miejsce po Śródmieściu (175 obiektów zabytkowych na 10 000
mieszkańców). Ranking w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
Tabela 6. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków wg dzielnic

Lp.

Dzielnica

Zabytki na 10
tys. ludności

Zabytki ogółem

1

Śródmieście

200,3

2344

2

Żoliborz

175,0

900

3

Praga-Północ

132,7

861

4

Rembertów

98,6

238

5

Włochy

84,0

352

6

Ochota

80,3

667

7

Mokotów

75,6

1645

8

Bielany

60,2

795

9

Wola

54,9

769

10

Praga-Południe

52,1

931

11

Wesoła

44,2

111

12

Wilanów

39,7

149

13

Ursus

38,8

230

14

Wawer

36,2

275

15

Bemowo

15,6

191

16

Ursynów

12,7

191

17

Targówek

9,7

120

18

Białołęka

5,8

69

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Żoliborz to jedna z 11 dzielnic, w których prowadzone są muzea. Wg najnowszych danych
GUS (na 31 XII 2016 r.) jest ich 5 (w tym 3 otwarte), a liczba zwiedzających wyniosła w
2016 r. 107,8 tys., co daje Żoliborzowi piąte miejsce wśród dzielnic (po Śródmieściu,
Wilanowie, Woli i Mokotowie). W dzielnicy funkcjonuje też teatr Komedia (w 2016 r. – 235
przedstawień i 104,8 tys. widzów)
Na Żoliborzu brakuje domu kultury. Funkcjonuje co prawda nadal Społeczny Dom Kultury
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, będący niegdyś prężną instytucją kultury i życia
społecznego, dziś ma skromny program. Istnieją też instytucje prywatne lub publicznoprywatne, takie jak Fort Sokolnickiego. Ten ostatni jednak, ze względu na konieczność
utrzymania budynku, posiłkuje się działaniami komercyjnymi, co oznacza brak stałego
miejsca np. dla prowadzenia amatorskiej działalności kulturalnej i twórczej.
Wg stanu na 31 XII 2017 na Żoliborzu działało 5 bibliotek i filii, a liczba czytelników
bibliotek na 1000 ludności wyniosła 231 (10 miejsce w rankingu 18 dzielnic). Na jednego
mieszkańca przypada natomiast najwięcej – po Pradze Północ – wypożyczonych książek
(17,3 tomu).
W badaniu, które w 2014 r. przeprowadził Urząd m.st. Warszawy, Żoliborz okazał się
dzielnicą, której mieszkańcy stosunkowo nisko oceniali ofertę wydarzeń kulturalnych
(średnia ocena w skali pięciostopniowej wyniosła 3,54 – 12 miejsce w rankingu dzielnic).
Najlepiej oceniali tę ofertę mieszkańcy Ochoty i Bemowa, a najsłabiej – Wawra i Białołęki.
Jeszcze niżej oceniono ofertę domów kultury (3,44 – 15 miejsce w rankingu dzielnic;
najwyższe oceny wystawili mieszkańcy Targówka i Mokotowa, a najniższe – Ursynowa i
Wawra), mimo że Żoliborz należał do dzielnic o najwyższym odsetku mieszkańców
korzystających z domów kultury (14 proc., drugie miejsce po Targówku, ex aequo z Wolą).
Także odsetek korzystających z wydarzeń kulturalnych w dzielnicy był bardzo wysoki w
porównaniu do innych dzielnic (31%, więcej tylko na Bemowie – 43%). Na Żoliborzu
relatywnie niewiele jest także osób, które, mimo że generalnie są aktywne kulturalnie (np.
w innych dzielnicach), a nie uczestniczyły w badanym okresie w wydarzeniu kulturalnym w
dzielnicy (52%, podczas gdy np. na Ursynowie jest to 72%, a na Pradze Południe – 66%).

Wspieranie realizacji pomysłów mieszkańców w m.st.
Warszawie (w tym na Żoliborzu)
Narzędzia wsparcia
Warszawa należy do miast, w których od lat tworzony jest system wspierania realizacji
pomysłów mieszkańców. System ten przede wszystkim tworzony jest na poziomie
centralnym (tj. na poziomie miasta), oparty jest na szeregu istotnych dokumentów
strategicznych i narzędzi.
Narzędzia wspierania inicjatyw mieszkańców należą do szerzej pojętego systemu
wspierania partycypacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego. Pojęcie partycypacji
obywatelskiej opisuje trend polegający na udziale obywateli w planowaniu realizacji
polityk publicznych na poziomie państwa, regionu, powiatu, czy gminy1. Partycypacyjne
podejście do zarządzania miastem charakteryzuje się włączeniem mieszkańców i
mieszkanek w proces współdecydowania o mieście, umożliwieniem im tworzenia miasta
Tomasz Schimanek, Partycypacja obywatelska w społeczności lokalnej, FISE Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2015
1
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wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami samorządu lokalnego. Takie podejście
wiąże się z częściowym oddaniem władzy w ręce mieszkańców oraz podzieleniem się
odpowiedzialnością za powodzenie lub też nie projektów realizowanych przez miasto na
rzecz mieszkańców. Podejście to opiera się na przekonaniu, że obywatelki i obywatele
miasta posiadają umiejętności i kompetencje do jego współtworzenia2 .
Jak wskazuje raport pt. „Dialog społeczny, publiczny czy obywatelski?”3 , do niedawna w
dialogu obywatelskim w Warszawie funkcjonowała wyraźna logika oddzielająca
mieszkańców zorganizowanych w formalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe, i
mieszkańców działających indywidualnie, w grupach sąsiedzkich i nieformalnych. W
ostatnich latach logika ta jednak ulega zmianie i do działań coraz częściej zapraszane są
także osoby niezrzeszone.
Poniższa tabela przedstawia wybrane, najważniejsze zidentyfikowane przez autorów
raportu narzędzia umożliwiające mieszkańcom uzyskanie wsparcia w realizacji oddolnych
inicjatyw.
Tabela 7. Funkcjonujące w Warszawie narzędzia i sposoby wspierania oddolnych inicjatyw
mieszkańców

2

Jarmo Eskelinen, Ana García Robles, Ilari Lindy, Jesse Marsh, Arturo Muente-Kunigam, CitizenDriven Innovation. A guidebook for city mayors and public administrators, World Bank, Washington
2015.
3Dialog

społeczny, publiczny czy obywatelski?, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016 (materiał
nieopublikowany), str. 45
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Nazwa narzędzia

Krótki opis

Podstawa prawna

Inicjatywa lokalna

Po l e g a n a w s p ó l n e j r e a l i z a c j i z a d a n i a
publicznego na rzecz społeczności lokalnej przez
jednostkę samorządu wraz z mieszkańcami.
Jest to forma współdziałania co najmniej dwóch
mieszkańców lub organizacji pozarządowej,
którzy składają wniosek o realizację zadania np.
z zakresu infrastruktury, kultury, edukacji,
sportu, turystyki czy bezpieczeństwa. Urząd
wspiera realizację zadania w sposób
o r g a n i z a c y j n y l u b r z e c z o w y, z a ś w k ł a d
mieszkańców może polegać na pracy społecznej,
świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
W poszczególnych dzielnicach funkcjonują
koordynatorzy inicjatywy lokalnej.
Ta forma działania jest póki co mało popularna
na Żoliborzu – dopiero w 2018 r. ruszył pierwszy
projekt w ramach inicjatywy lokalnej („Ogród w
Witkacym”, opisywany w dalszej części).

Ustawa z dnia 24
k w i e t n i a 2 0 0 3 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie
Zarządzenie nr
674/2016 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 9
maja 2016 roku
Uchwała rady m.st.
Warszawy, zmieniająca
uchwałę w sprawie
określenia trybu
i szczegółowych
kryteriów oceny
wniosków o realizację
zadania publicznego w
ramach inicjatywy
lokalnej
Zarządzenie Prezydenta
m . s t . Wa r s z a w y w
sprawie określenia
szczegółowego trybu
rozpatrywania
i realizacji wniosków
o realizację zadania
publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

B u d ż e
partycypacyjny

t Narzędzie to pozwala mieszkańcom na wyrażenie
swojej opinii w zakresie wydatkowania części
budżetu m.st. Warszawy. Mieszkańcy zgłaszają
projekty mające na celu poprawę jakości życia w
mieście (do projektu musi zostać załączona lista
z podpisami 30 osób popierających zgłoszone
przedsięwzięcie), a następnie, po formalnym
przyjęciu projektów, odbywa się głosowanie z
udziałem mieszkańców i te projekty, które
otrzymają największą liczbę głosów.
Budżet partycypacyjny w Warszawie prowadzony
jest na poziomie dzielnic. W dzielnicach
funkcjonują Dzielnicowe Zespoły ds. Budżetu
Partycypacyjnego i (w urzędach dzielnic)
koordynatorzy ds. Budżetu Partycypacyjnego.
Z prawnego punktu widzenia, budżet
partycypacyjny jest formą konsultacji
społecznych.
Budżet partycypacyjny na Żoliborzu w dalszej
części opracowania został opisany bardziej
szczegółowo.

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym
Re g u l a m i n b u d ż e t u
partycypacyjnego
Zarządzenie Prezydenta
m . s t . Wa r s z a w y w
sprawie określenia
zasad wyznaczania
koordynatorów ds.
b u d ż e t u
partycypacyjnego,
p o w o ł y w a n i a
i uzupełniania składu
osobowego zespołów ds.
b u d ż e t u
partycypacyjnego w
dzielnicach, a także
zakresu ich działań, w
ramach konsultacji
społecznych
z
mieszkańcami m.st.
Warszawy w zakresie
b u d ż e t u
partycypacyjnego, który
ma być przeprowadzany
w danym roku
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Nazwa narzędzia

Krótki opis

Podstawa prawna

Dotacje
dla
organizacji
poz ar z ądowych:
otwarte konkursy
ofert i małe granty

Mieszkaniec lub grupa mieszkańców może
nawiązać w celu realizacji swojego pomysłu
kontakt z organizacją pozarządową. Organizacje
te mogą otrzymywać na realizację zadań
publicznych wsparcie finansowe ze strony Urzędu
Miasta (w przypadku działań ogólnomiejskich)
lub Urzędu Dzielnicy (w przypadku działań
dzielnicowych). Wsparcie to może pokryć część
kosztów zadania lub, w niektórych przypadkach,
całość tych kosztów.
Wsparcie finansowe organizacja może otrzymać
na dwa sposoby:
- poprzez otwarty konkurs ofert, ogłaszany w
formie uchwały zarządu dzielnicy (lub
zarządzenia prezydenta);
- w ramach tzw. małych grantów do 10 tys. PLN,
na zadania, których termin realizacji nie jest
dłuższy niż 90 dni (wnioski można składać w
sposób ciągły do urzędu dzielnicy lub
odpowiedniego biura urzędu miasta).
Dofinansowania nie mogą otrzymać pojedynczy
mieszkańcy lub grupy nieformalne.

Ustawa z dnia 24
k w i e t n i a 2 0 0 3 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

M i e j s c a Miejsca, które oprócz swojej codziennej
A k t y w n o ś c i działalności (bycia np. domem kultury,
Lokalnej (MAL)
biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne
pomysły i działania społeczne mieszkańców m.in.
poprzez udostępnianie swojej przestrzeni na
oddolne działania, podejmowanie współpracy z
mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów.
MAL-e na Żoliborzu są dokładniej opisane jako
studium przypadku w dalszej części niniejszego
opracowania.

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym

Wsparcie lokalowe Jest to forma udostępnienia miejskiego lokalu
– krótkie działania nieużytkowanego w danej chwili w celu
realizacji krótkoterminowych działań (kilka
godzin lub dni, maksymalnie do miesiąca; w
przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy
poniedziałek) – do trzech miesięcy).
Ze wsparcia mogą korzystać osoby fizyczne,
o r g a n i z a c j e i f i r m y, k t ó r e w y s t ą p i ą z
odpowiednim wnioskiem. Korzystanie z lokali
jest co do zasady odpłatne, jednak przy
realizacji przedsięwzięć niekomercyjnych, np.
kulturalnych lub społecznych, możliwe jest
ponoszenie opłat jedynie za media.

Zarządzenie Nr
6056/2014r.
Pr e z y d e n t a M i a s t a
Stołecznego Warszawy z
dnia 23 maja 2014 r. w
sprawie
zasad
krótkotrwałego
udostępniania lokali
użytkowych
w
b u d y n k a c h
wielolokalowych

Program Wzmacniania
Wspólnoty Lokalnej
2015-2020
Ustawa z dnia 24
k w i e t n i a 2 0 0 3 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

27

Nazwa narzędzia

Krótki opis

Podstawa prawna

Warszawa Lokalnie „Warszawa Lokalnie” to projekt, mający na celu n/d
wspieranie lokalnych i sąsiedzkich działań,
realizowany od V 2016 do XII 2018 przez pięciu
partnerów: Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych, Stowarzyszenie BORIS,
Stowarzyszenie CAL, Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” i Fundację Civis Polonus.
Obejmuje on m.in. takie działania jak:
• bezpłatne udostępnienie w Warsztacie
Warszawskim (pl. Konstytucji) przestrzeni na
niekomercyjne wydarzenia;
• doradztwo w zakresie działań sąsiedzkich i
lokalnych;
• sieć animatorów i animatorek lokalnych w
dzielnicach (na Żoliborzu – p. Katarzyna
Domagalska). Animatorzy służą wiedzą i
wsparciem dla aktywnych mieszkańców i
mieszkanek;
• Inkubator Inicjatywy Lokalnej – wsparcie ze
strony animatorów i animatorek CAL przy
realizacji inicjatywy lokalnej, w tym
konsultacje na temat możliwości realizacji
pomysłów w ramach takich narzędzi jak
inicjatywa lokalna czy budżet
partycypacyjny;
• Dzień Sąsiada – wsparcie dla sąsiedztw, które
chcą zorganizować lokalne wydarzenie
(piknik, grilla, konkurs itp.). Sąsiedztwa
otrzymują pakiety startowe (plakaty do
wypełniania, kartki do zaproszeń,
dekoracje), doradztwo i pomoc w promocji.
• Partnerstwa Lokalne – koalicje na rzecz
realizacji różnych przedsięwzięć dla
społeczności. W Warszawie działają od 2008
r. w ramach Warszawskiej Sieci Partnerstw.
Na Żoliborzu funkcjonują cztery Partnerstwa:
„Marymont-Kaskada”,„Sady Żoliborskie”,
„Żoliborz Oficerski”, dla Zatrasia i Rudawki –
„Nasz Żoliborz IV”. Członkami partnerstw są
organizacje pozarządowe, aktywiści,
instytucje publiczne i przedsiębiorcy;
• Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich - program
edukacyjny dla mieszkańców i mieszkanek
Wa r s z a w y, a t a k ż e p r z e d s t a w i c i e l i
organizacji i instytucji działających lokalnie
na terenie stolicy, którzy chcą być aktywni w
swoich sąsiedztwach, aktywizować
społeczność sąsiedzką i mieć wpływ na
lokalne sprawy;
• Laboratorium Innowacji Lokalnych – think
tank prowadzący badania nad lokalnością w
Warszawie, sieciującego ekspertów i
praktyków tworzących swoisty „kolektyw
wiedzy”. Na stronie Laboratorium można
znaleźć wiele interesujących raportów na
temat realizacji oddolnych inicjatyw.
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Nazwa narzędzia

Krótki opis

Podstawa prawna

Otwarta Warszawa

Jest to platforma internetowa, za pomocą której n/d
można przekazać władzom miasta pomysł na
zmianę w danej okolicy. Najlepsze pomysły są
nagradzane i realizowane (np. hamaki i biblioteki
plenerowe nad Wisłą).

Miejskie Centrum W ramach Miejskiego Centrum Kontaktu n/d
Kontaktu 19115
Warszawa 19115 można przekazać władzom
telefonicznie lub internetowo pomysły na
ulepszenie miasta.
I n i c j a t y w a Grupa 5 mieszkańców Warszawy, która zbierze
u c h w a ł o d a w c z a minimum 15 000 podpisów mieszkańców, może
obywateli
wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały lub
stanowiska przez Radę m.st. Warszawy.

Uchwała nr XX/
495/2015 Rady m.st.
Warszawy z dnia 26
listopada 2015 r. w
sprawie zasad i trybu
występowania przez
grupę
osób
posiadających czynne
prawo wyborcze do
organów
m.st.
Warszawy z inicjatywą
podjęcia uchwały lub
stanowiska przez Radę
m.st. Warszawy (Dz.
Urz. Woj. Maz. Z 2016 r.
poz. 337)

K o n s u l t a c j e z Proces konsultacji społecznych w danej kwestii
i n i c j a t y w y może zainicjować – w przypadku spraw
mieszkańców
ogólnomiejskich – grupa co najmniej 1000
mieszkańców Warszawy posiadających czynne
prawo wyborcze, a w przypadku sprawach
dzielnicowych – grupa 200 takich osób.

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym
Uchwała Rady m.st.
Warszawy w sprawie
zasad
i
trybu
przeprowadzania
konsultacji
z
mieszkańcami m.st.
Warszawy (z dnia 11
lipca 2013 r.)
Zarządzenie w sprawie
określenia zasad
postępowania w
Urzędzie
m.st.
Warszawy w związku z
przeprowadzanymi
konsultacjami z
mieszkańcami m.st.
Warszawy

O c h o t n i c y Na portalu ochotnicy.waw.pl prowadzona jest n/d
W a r s z a w s c y – baza wolontariuszy i ofert wolontarystycznych.
w s p a r c i e Organizacje i instytucje realizujące działania na
wolontariatu
rzecz społeczności mogą tam znaleźć
wolontariuszy.
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Krótki opis
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Z g ł o s z e n i e
p o m y s ł u
bezpośrednio do
radnego miasta/
dzielnicy

Mieszkańcy mogą przedstawiać swoje pomysły
bezpośrednio radnym dzielnicy po wcześniejszym
umówieniu lub w trakcie dyżuru. Informacje na
temat dyżurów publikowane są na stronie
internetowej

Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie
gminnym

D o d a t k o w e
f u n d u s z e
spółdzielni
mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą tworzyć
fundusze na realizację działań społecznokulturalnych. Na podstawie takiego funduszu
działa Klub Mieszkańców „Szafir” Administracji
Osiedla WSM Rudawka

Ustawa z dnia 15
g r u d n i a 2 0 0 0 r. o
spółdzielniach
mieszkaniowych

M i k r o d o t a c j e w W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich co
ramach FIO
roku prowadzony jest regranting, tj. wybierane
są organizacje, udzielające mikrodotacji (w 2018
r. – od 1500 do 5000 zł) dla młodych organizacji,
grup nieformalnych i samopomocowych. W roku
2019 na mikrodotacje przewidziano 499 800,00 zł
(czyli sfinansowanych zostanie mniej więcej od
100 do 330 mikroprojektów). Operatorami
(organizującymi konkursy, przyznającymi granty)
jest konsorcjum następujących organizacji:
Stowarzyszenie Europa i My Stowarzyszenie Biuro
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS,
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności
Lokalnej w Krzesku

Ustawa z dnia 24
k w i e t n i a 2 0 0 3 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Uchwała nr LXX/
2182/2010 Rady miasta
stołecznego Warszawy z
dnia 14 stycznia 2010 r.
w
sprawie nadania
statutów dzielnicom
miasta stołecznego
Warszawy

Źródło: opracowanie własne na podstawie m.in. dokumentów prawnych i strategicznych, stron
internetowych Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz, projektu Warszawa Lokalnie i danych
własnych

Oprócz wyżej wymienionych narzędzi funkcjonują także inne formuły wsparcia inicjatyw
oddolnych, takie jak np.:
•

nieformalna współpraca z Urzędem Dzielnicy, tj. realizacja przez Urząd pomysłów
zgłoszonych przez mieszkańców bez procedury inicjatywy lokalnej;

•

wsparcie (w niektórych przypadkach odpłatne) przez instytucje komercyjne
(przykład wskazany przez jedną z respondentek badania: organizacja pokazu filmów
na temat WSM w kawiarni, która użyczyła swojej sali;

•

wsparcie informacyjne, doradcze, i szkoleniowe (np. Stołeczne Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych).

Poniżej w sposób bardziej szczegółowy opisane zostaną inicjatywy realizowane w ramach
budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu z ostatnich 3 lat (2016-2018) oraz żoliborskie
Miejsca Aktywności Lokalnej jako studium przypadku.
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Budżet partycypacyjny na Żoliborzu
Jak już wskazywaliśmy wcześniej, aktywność mieszkańców Żoliborza w zakresie budżetu
partycypacyjnego jest duża. Od 2016 roku na Żoliborzu w ramach BP zgłoszono łącznie 297
projektów: 85 na rok 2017, 122 na rok 2018 oraz 90 na rok 2019. Jest to tendencja
podobna do ogólnomiejskiej – w edycji V (na rok 2019) nastąpił spadek (podobnie było w
przypadku liczby osób głosujących).
Według jednej z naszych respondentek, zmniejszająca się liczba zgłaszanych pomysłów na
Żoliborzu może być związana z częściowym opóźnieniem, bądź odstąpieniem od realizacji
zwycięskich pomysłów w głosowaniu na rok 2017. Należy jednak zaznaczyć, że opóźnienia
wynikają z długo trwających procesów uzyskania zgód na realizację np. projektów
infrastrukturalnych lub zmianę właściciela/dzierżawcy danego obiektu lub terenu.
Tabela 8 Liczba zgłoszonych projektów w poszczególnych latach w podziale na obszary

Obszar

Liczba projektów Liczba projektów Liczba projektów
zgłoszonych na rok zgłoszonych na rok zgłoszonych na rok
2017
2018
2019

Marymont-Potok - 22
Ż o l i b o r z
Dziennikarski

30

22

Sady Żoliborskie- 22
Zatrasie

38

22

Żoliborz Centralny

42

29

10

17

34

Żoliborz Południowy 7
- Powązki

Najwięcej projektów zgłaszanych jest na obszarze Żoliborza Centralnego, najmniej –
Żoliborza Południowego i Powązek. Niemniej jednak pomimo ogólnego spadku liczby
zgłaszanych pomysłów – liczba projektów na tym obszarze rośnie.
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Wykres
1 Pomysły zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego w poszczególnych latach według
kategorii
20
18

12
2017

5

46

11
13

25
24
27

40

26
2018

12
21

15
3

2019

0

29
30
45
37

21

19
17
18
18

68

zieleń miejska
zdrowie
sport
przestrzeń publiczna
pomoc społeczna
ochrona środowiska
kultura
komunikacja/drogi
edukacja

49

28
35

53

70

Dane w poszczególnych latach nie sumują się do liczby całkowitych projektów, ponieważ jeden
projekt mógł zostać przyporządkowany do więcej, niż jednej kategorii.

Najwięcej projektów zgłoszonych zostało w kategorii „przestrzeń publiczna” oraz
„edukacja”. Wzrosła liczba projektów w kategorii „zieleń miejska”. W 2018 roku
stosunkowo dużo pomysłów dotyczyło zdrowia w porównaniu do innych lat. Jest to trzecia
najczęściej wybierana kategoria – w 2017 znalazła się na 5 miejscu, natomiast w 2019 na 4.
Od 2017 malała liczba projektów dotyczących komunikacji/dróg. Należy zwrócić uwagę, że
większość projektów swoim zakresem obejmowała kilka kategorii.
Można wyróżnić obszary, które od lat pojawiają się w projektach do BP. Niektóre z
pomysłów zgłaszane są co roku. W 2017 roku 7 projektów dotyczyło infrastruktury ulicy
Broniewskiego – wymiany nawierzchni ulicy, zbudowanie bezpiecznego przejścia,
postawienia dodatkowego przystanku tramwajowego, czy też rewitalizacji alei pieszorowerowej. Jeden z nich został zrealizowany – „na ul. Broniewskiego przy wjeździe do
Galerii Żoliborz i osiedli Sady III i V powstało wyniesione przejście dla pieszych oraz
przejazd rowerowy. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy
Broniewskiego”4. Ulica Broniewskiego pojawia się również w pomysłach na rok 2018 –
powstał projekt przebudowy przejścia przy skrzyżowaniu Elbląska-Włościańska polegający
na dobudowaniu ścieżki rowerowej. W innym projekcie wnioskowano o rewitalizację części
starej alei, pełniącej funkcję drogi pożarowej.
W pomysłach na rok 2017 i 2018 wyraźnie widać potrzebę zmian przy Alei Wojska
Polskiego – wnioskowano o rewitalizację ulicy, reorganizację ruchu oraz wymianę
nawierzchni chodnika. Jeden z nich okazał się projektem zwycięskim, jednak zgodnie z
aktualizacją dostępną stronie projektu (stan na 18.08.2018) trwa opiniowanie projektu
przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2718?user= [stan na 06.09.2018 r.]
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Projekt został poddany również konsultacjom społecznym5. W 2019 roku będzie również
realizowany projekt „Odtworzenie trawnika wzdłuż domu przy Alei Wojska Polskiego 29”6 .
Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się także Park Kępa Potocka – co roku
zgłaszane są projekty polegające na dodaniu infrastruktury w parku. W głosowaniu na rok
2018 zwyciężył projekt dotyczący akcji sprzątania terenów nad Wisłą oraz postawieniu
dodatkowych koszy. Aktualnie trwa wyłanianie wykonawcy projektu7. Dzięki mieszkańcom
pojawiły się w parku skrzynki lęgowe dla ptaków8. W 2018 roku przegłosowano również
projekt dotyczący wymiany koszy na odpady w parku, który realizowany będzie w 2019
roku. Z kolei w roku 2019 do realizacji trafi projekt dotyczący zarybiania kanałku w parku9 .
W pomysłach na 2018 i 2019 rok został zgłoszony projekt – kontynuacja projektu z 2016 roku polegający na oddzieleniu parku od Wisłostrady.
W 2017 roku 5 projektów dotyczyło Sadów Żoliborskich, jednak w kolejnych latach
zagospodarowanie tego parku nie było priorytetem.
Od roku 2017 (pomysły składane na rok 2018) mieszkańcy wyrażają poprzez BP potrzebę
zagospodarowania Placu Wilsona. Jeden z projektów zgłoszonych na rok 2018 został
przekazany do realizacji. Chodzi głównie o posadzenie zieleni oraz poszerzenie chodników.
Projekt został zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Zlecono
opracowanie projektów dot. zieleni10. W projektach na rok 2018 wnioskowano o
udostępnienie dla mieszkańców wnętrza, poszerzenie chodników i wyłączenie czasowe
drogi z ruchu. Pomysł poszerzenia chodników i poprawy infrastruktury wokół przystanków
zgłaszany był również na rok 2019.
Uwagę zwraca również dwukrotnie zgłaszany projekt dotyczący uporządkowania
parkowania na ulicy Śmiałej. W 2019 roku po raz pierwszy pojawiają się pomysły na
działania przy ulicy Przasnyskiej - działania kulturalno-rozrywkowe, utworzenie pasa
zieleni, oświetlenie przejścia dla pieszych. Warto zaznaczyć, że obecnie realizowany jest
tam projekt zgłoszony w 2017 roku dotyczący rozbudowy chodników i ścieżek11 .
Dwukrotnie również składano projekty dotyczące poprawy zieleni w Parku Kaskada. Jeden
z nich był projektem zwycięskim na rok 201912 .

Studium przypadku: Miejsca Aktywności Lokalnej
Jako instytucje szczególnie istotne dla wspierania pomysłowości miejskiej, w formie
osobnego studium przypadku przedstawione zostaną żoliborskie Miejsca Aktywności
Lokalnej.

5

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/3826?user=

6

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15606?user=

7

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11052?user= [stan na 21.03.2018]

8

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/12721?user=

9

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/16448?user=

10

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9815?user= [stan na 13.08.2018 r.]

11

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2813?user= [stan na 29.08.2018 r.]

12

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15760?user=
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Idea
MAL-e to miejsca, które w całej Warszawie poprzez swoją codzienną działalność
wspomagają aktywność społeczną mieszkańców – ich pomysły i inicjatywy na rzecz okolicy.
Realizują to zadanie poprzez udostępnianie przestrzeni do działania dla mieszkańców, ale
również np. zasobów wiedzy, sprzętu, czy też wsparcia w promocji. MAL-e zlokalizowane
są najczęściej w publicznych instytucjach kultury, przedsiębiorstwach, przy organizacjach
pozarządowych13 , ale także stanowią odrębne miejsca, prowadzone np. przez urząd
dzielnicy, jak jest w przypadku MAL-u na Żoliborzu. Miejsca są bezpłatnie dostępne dla
mieszkańców.
W Warszawie działa już 71 takich miejsc14, w tym dwa na Żoliborzu – MAL przy ul. Marii
Kazimierzy na Marymoncie oraz Czytelnia pod Sowami przy ul. gen. Zajączka. Podstawą do
rozwijania miejsc aktywności lokalnej w Warszawie jest Program Wzmacniania Wspólnoty
Lokalnej 2015-202015. W programie sformułowano trzy obszary, które do 2020 roku będą
ważne dla rozwoju wspólnot lokalnych: lokalna przestrzeń publiczna, lokalne aktywności,
lokalna infrastruktura społeczna16. W kontekście MAL-i, szczególnie istotny będzie drugi
obszar i cel, który wyznaczyli sobie wspólnie mieszkańcy biorący udział w konsultacjach
oraz władze miasta: wsparcie aktywności wspólnot lokalnych. Właśnie temu celowi m.in.
ma służyć tworzenie miejsc aktywności lokalnej.
Architekci z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zdefiniowali
pojęcie centrum lokalnego w kontekście Warszawy. Wypracowano kryteria określające
centra lokalne:
•

zawierają element powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej;

•

są wielofunkcyjne (z możliwością wymienności funkcji w zależności np. od pory dnia
czy roku);

•

znajdują się w niewielkiej odległości od miejsc zamieszkania (10-15 min spaceru);

•

służą wymianie: handlowej, intelektualnej, społecznej;

•

mają program/ofertę dla różnych grup wiekowych i społecznych;

•

łączą ludzi, budują lokalną wspólnotę;

•

mają przyjemną, ładną formę urbanistyczną;

13Zuzanna

Włodarczyk, Warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej, Miasto Stołeczne Warszawa,
27.02.2014 [dostęp: 25.10.2018], dostępny online: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal
14

Na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy

15

Jędrzej Dudkiewicz, Miejsca aktywności lokalnej - przyjdź, poznaj i daj się poznać [wywiad],
ngo.pl, 9.01.2017 [dostęp: 25.10.2018], dostępny online: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/
2010688.html
Agnieszka Matan, Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020, Miasto Stołeczne
Warszawa, 19.08.2015 [dostęp: 28.10.2018], dostępny online: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/
program
16
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•

mają swój niepowtarzalny charakter, budujący lokalną tożsamość 17.

Większość z tych kryteriów spełniają warszawskie MAL-e, pomimo ich ogromnej
różnorodności., zarówno pod względem możliwości, jakie oferują mieszkańcom, jak i
stopnia aktywności i widoczności w społeczności, a także estetyki miejsca, w którym się
znajdują. Warto podkreślić, że MAL-e są pewnego rodzaju odpowiedzią urzędników na
potrzebę integracji oraz wspólnego działania mieszkańców.

Opis
MAL-e na Żoliborzu są bardzo „młode”: pierwszy został otwarty w styczniu 2018 roku przy
ul. Marii Kazimiery 20/1 na Żoliborzu Północnym, w obszarze Marymont-Potok. Kolejny
utworzono w Czytelni pod Sowami w maju 2018 roku przy ul. generała Józefa Zajączka na
Starym Żoliborzu. Obecnie, z inicjatywy aktywistów z Zatrasia, powstaje trzeci MAL w
lokalu spółdzielczym przy ul. Krasińskiego.
Z uwagi na czas działalności i zakorzenienie w społeczności lokalnej, przedmiotem
niniejszego opracowania jest MAL przy ul. Marii Kazimiery. Ulokowany jest w pobliżu
biblioteki, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Parku Kaskada. Jego powstanie poprzedzone
było miesięcznymi konsultacjami, które odbyły się jesienią 2017 roku. Już wcześniej
mieszkańcy i urzędnicy dzielnicy interesowali się ideą
MAL-i, brakowało jednak lokalu. Gdy jeden z usługodawców zwolnił lokal przy ul. Marii
Kazimiery, rozpoczął się proces tworzenia MAL-u, przy wsparciu Centrum Komunikacji
Społecznej m.st. Warszawy. Od pomysłu do realizacji minęło pół roku. Proces konsultacji
odbywał się w kilku etapach:
•

w sierpniu 2017 roku zamieszczono informacje o powstawaniu MAL-u i
konsultacjach społecznych w lokalu przy ul. Marii Kazimiery;

•

14-17 września utworzono dwa plenerowe punkty konsultacyjne – ta forma
konsultacji przyciągnęła najwięcej mieszkańców;

•

19-23 września odbyły się dwa warsztaty konsultacyjne;

•

10 października odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje;

•

Od 2 do 10 października mieszkańcy mogli głosować (i składać propozycje) na
nazwę MAL-u;

•

w międzyczasie zbierano sugestie dot. funkcjonowania MALu za pomocą poczty
elektronicznej18.

17

Centra Lokalne. Studium Koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie, Oddział
Warszawski SARP, Warszawa 2015, [dostęp: 28.10.2018], dostępny online: http://sarp.warszawa.pl/
warsztaty-stare/warszawskie-centra-lokalne/
Ludwika Ignatowicz, Tworzymy żoliborskie Miejsce Aktywności Lokalnej, Warszawa, 20
października 2017 [dostęp: 25.10.2018], dostępny online: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/naglownej/konsultacje-spo-eczne-mal
18
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Rysunek 1. Plakat informujący o powstawaniu MAL-u, zapraszający do konsultacji

Źródło: http://inicjatywa.um.warszawa.pl

W konsultacjach społecznych wzięło udział łącznie 189 osób. W procesie byli obecni m.in.
mieszkańcy, radni, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych, m.in. biblioteki. Mieszkańcy decydowali m.in. o tym jak będzie urządzony
lokal, jaki sprzęt będzie się w nim znajdował, co będzie działo się w MAL-u na co dzień,
jakie będą zasady korzystania z tego miejsca oraz jak będzie się nazywało.
Ustalono, że MAL powinien być rodzajem domu sąsiedzkiego, którego naczelne wartości to
zaufanie i tolerancja. Mieszkańcy zgodzili się, że ważna jest różnorodność oferty MAL-u
(działania skierowane do seniorów, dzieci, młodzieży) i możliwość jej współtworzenia
przez mieszkańców. Podkreślano, że nie powinno być to miejsce służące polityce. Podczas
konsultacji mieszkańcy podkreślali, że na Żoliborzu nie działa żaden dom kultury – w
związku z tym MAL powinien spełniać również funkcje kulturalne. Działalność MAL-u
została zainaugurowana 8 stycznia 2018 roku podczas uroczystości z udziałem burmistrza
dzielnicy, mieszkańców oraz przyszłych koordynatorek miejsca.
„Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby to było maksymalnie adekwatne
do oczekiwań mieszkańców. To było powiedziane w konsultacjach. Były takie
rzeczy bardzo silnie określone, mianowicie to, że to musi być miejsce
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apolityczne, które nie może być zawłaszczane przez jakieś określone grupy, musi
być dostępne dla każdego… i myślę, że to się udało osiągnąć” (przedstawicielka
urzędu dzielnicy zaangażowana w proces tworzenia MAL)

Miejsce Aktywności Lokalnej jest otwarte od wtorku do soboty w godzinach od 11 do 21.
Zarządza nim Urząd Dzielnicy, który zatrudnia dwie koordynatorki obecne na miejscu. Ich
rolą jest m.in. wsparcie mieszkańców w promocji wydarzeń, sieciowanie sąsiadów,
wyszukiwanie osób z sąsiedztwa, które chciałyby podzielić się swoją pasją lub wiedzą i
zorganizować wydarzenie. Przez pierwsze pół roku działalności wokół MALu tworzyła się
społeczność sąsiedzka, głównie metodą „łańcuszkową”:
„Na jednym wydarzeniu było dwadzieścia osób. Zostało pięć po wydarzeniu, żeby
się dowiedzieć, dopytać się o co chodzi w tym miejscu. Nie tylko, że przyszli na
wydarzenie i wyszli. Z tych pięciu, dwie były zainteresowane jakimś swoim
działaniem w tym miejscu. I jedna organizowała działanie w następnym miesiącu
– na przykład” (pierwsza koordynatorka MAL)

Jedną z pierwszych grup odwiedzających tę przestrzeń byli brydżyści, którzy szukali
miejsca do gry. W tamtym czasie ważną rolę odegrała koordynatorka, która dzięki
osadzeniu w sąsiedztwie i własnej sieci kontaktów zapraszała do MAL-u mieszkańców
Żoliborza. W MAL-u spotykały się m.in. kobiety – przedsiębiorczynie, aby wymienić się
doświadczeniami dotyczącymi biznesu; społecznicy, aby wspólnie realizować inicjatywy;
członkowie klubu dyskusyjnego „Czytelnik Żoliborski”. W przestrzeni odbywały się również
warsztaty – kulinarne, artystyczne, ekologiczne, fotograficzne, psychologiczne.
Zdecydowaną większość warsztatów i spotkań prowadzili mieszkańcy. Udało się przyciągnąć
mieszkańców, mających interesujące profesje lub zajęcia, z których mogliby skorzystać
sąsiedzi, a niekoniecznie o tym wiedzą. W czerwcu MAL został czasowo zamknięty, co
wzbudziło dużo emocji wśród mieszkańców. Zgłaszali oni postulat ponownego otwarcia
MAL-u i w sierpniujego działalność wznowiono w sierpniu. Obecnie w MAL-u19 odbywają się
m.in. spotkania integracyjne dla sąsiadów przy kawie, zajęcia edukacyjne dla dzieci,
warsztaty tworzenia zabawek dla zwierząt z koszulek i szmatek, zajęcia z malowania,
warsztaty kulinarne, zajęcia z robienia poszewek do poduszek w MALu itp. Regularnie
odbywa się również Otwarty Klub Dyskusyjny promujący się jako „spotkania osób, które
mają coś do powiedzenia”, spotkania mam pt. „Kochamy mamy” oraz „Słuchowisko dla
Dzieci”. Poza działalnością programową MAL jest także miejscem, gdzie mieszkańcy mogą
po prostu wspólnie spędzić razem czas – nie realizując żadnych konkretnych inicjatyw.
O niewątpliwym sukcesie tego miejsca świadczy fakt, że codziennie odbywają się tam
zajęcia lub spotkania. Miejsce jest rozpoznawalne i znane wśród mieszkańców Marymontu,
ale, jak powiedział jeden z mieszkańców, zapytanych przez autorkę niniejszego
opracowania: potrzebuje czasu, aby ludzie do się do niego przyzwyczaili. Można
powiedzieć, że MAL pomimo, iż ma swój stały rytm, wciąż jest w procesie organizacji i
zmian. Ważne jest, aby te zmiany dokonywały się z inicjatywy i za zgodą mieszkańców
okolicy.

19

Na podstawie analizy programu na wrzesień 2018 r.
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Fot. 1. Wnętrze Miejsca Aktywności Lokalnej na Żoliborzu

Źródło: zdjęcia z archiwum procesu konsultacji społecznych

Bariery i trudności
Pierwszą barierą, która pojawiła się podczas realizacji projektu były kwestie finansowe i
organizacyjne. Nie przewidziano, że Miejsce, choć z założenia bezpłatne dla mieszkańców,
będzie wymagało na początku środków finansowych na rozpoczęcie działalności. MAL na
Żoliborzu jest specyficznym miejscem aktywności lokalnej, ponieważ koordynuje je urząd.
W związku z tym proces przyznawania środków i wydawania ich z uwagi na procedury trwa
dłużej, niż zazwyczaj. Jest to pierwszy MAL kierowany przez urząd – nie ma żadnego
wzoru, z którego można byłoby czerpać. To powoduje, że wiele rozwiązań trzeba planować
z wyprzedzeniem, a nie wszystko można przewidzieć. Organizacja MAL-u wymagała zatem
ciągłych usprawnień. Pierwszy rok to testowanie różnych rozwiązań.
Kolejna bariera została zdiagnozowana podczas konsultacji. Wiele osób, zwłaszcza
starszych, deklarowało, że takie miejsce powinno powstać, jednak nie potrafiły one
określić, czy będą z niego korzystać. Widoczna była nieśmiałość i lęk starszych osób.
Wyzwaniem dla koordynatorek było przyciągnięcie do MAL-u właśnie tej grupy wiekowej.
Obecnie w MAL-u odbywają się m.in. międzypokoleniowe warsztaty kulinarne. Osoby
starsze chętnie uczestniczą np. w spotkaniach dotyczących historii.

Dlaczego się udało? Czynniki sukcesu
Od początku w MALu budowano społeczność, nie tylko wirtualnie – za pomocą portali
społecznościowych. Zadaniem koordynatorek było zapraszanie osobiście mieszkańców do
tego miejsca. Dużą rolę w sukcesie odegrało właśnie ich doświadczenie i znajomość
Żoliborza. To one wyszukiwały sąsiadów, którzy mogliby podzielić się jakąś swoją
umiejętnością, pokazać innym – czym się zajmują, co jest ich pasją.
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MAL w dużej mierze opiera się na wymianie zasobów oraz zasadzie wzajemności. To
buduje społeczność, w której każda osoba czuje się potrzebna. Ta potrzeba realizowana
jest w drobnym gestach takich jak przyniesienie ciasta lub kawy. Wymiana zasobów jest
szczególnie ważna dla młodych ludzi, którzy inspirują się swoimi rówieśnikami.
„Przykład dzieciaków – przychodzą grupami i od razu do telewizora. To ja
zawsze się starałam im powiedzieć - to zróbcie sobie herbatę. I nagle okazywało
się, że proces robienia herbaty przez siedmiolatków, jest dużo fajniejszą zabawą
niż siedzenie przed tym telewizorem. A nawet jak siedzieli przed telewizorem,
to mówię im - jak chcecie oglądać telewizję to musicie sobie sami to włączyć.
No i oni przez pół godziny mieli rozkminę, który to pilot, który kabel. Coś robią
razem. Cały czas trzeba to mieć w głowie - taki model działania. Że to jest po
coś (pierwsza koordynatorka MAL)”.

MAL spełnia funkcję kulturotwórczą. Na Żoliborzu nie ma domu kultury. Przed
powstaniem MAL-u nie było na Marymoncie bezpłatnej oferty kulturalnej dostępnej dla
mieszkańców w takiej skali. Jako stosunkowo mały lokal (60 m2) pełni funkcję domu
sąsiedzkiego. Jest pewnego rodzaju dodatkowym pokojem w mieszkaniu dla osób,
zwłaszcza dzieci, które chcą się spotkać poza swoim domem, w neutralnej przestrzeni.
„MAL wypełnił tę lukę kulturotwórczą. Bo na Żoliborzu są same miejsca
prywatne, nie ma domu kultury. Jak zauważyłam dużo wydarzeń kulturalnych
tam się odbywa [w MAL-u]. Nie bywam tam często, ale zawsze są ludzie, zawsze
jest program, zawsze jest coś z kultury. (przedstawicielka urzędu dzielnicy
zaangażowana w proces rozwijania MAL)

Podsumowanie
MAL przy ulicy Marii Kazimiery jest miejscem, które integruje mieszkańców i daje im pole
do realizowania własnych pomysłów. Miejsce jest wciąż w procesie tworzenia i
usprawniania, a te doświadczenia posłużą przedstawicielom i przedstawicielkom urzędu do
koordynowania kolejnego miejsca aktywności lokalnej. Każde z trzech żoliborskich Miejsc
jest i będzie inne, ze względu na społeczność lokalną, która będzie wokół niego skupiona.
Z tego powodu tak ważne jest, aby pierwsze działania w MAL-u prowadzić w dialogu ze
społecznością lokalną. Kolejne powinny należeć już tylko do mieszkańców. Dzięki
otrzymywaniu rzetelnej informacji o działaniach danego miejsca – nawet trudnościach w
jego funkcjonowaniu, mieszkańcy poczują, że to miejsce należy do nich.
Ważny jest również bezpośredni kontakt pomiędzy mieszkańcami, a organizatorami MAL-u –
rekomendujemy cykliczne, wspólne spotkania i wymianę doświadczeń na temat jego
działalności. Mieszkańcy i urzędnicy powinni czuć się współodpowiedzialni za tę przestrzeń
i razem rozwiązywać trudności, które jej dotyczą. Takie działanie z pewnością zwiększy
poczucie identyfikacji z miejscem oraz osobami, które je odwiedzają.
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Przykłady dobrych praktyk z Żoliborza – studia
przypadków oddolnych inicjatyw
Studium przypadku: Sylwester sąsiedzki przy ulicy Mickiewicza
Idea
Badania od lat pokazują, że kontakty sąsiedzkie w dużych miastach są mniej zażyłe, niż na
wsiach i w mniejszych miejscowościach. Obserwuje się tendencję spadkową – stosunki
pomiędzy sąsiadami są coraz bardziej powierzchowne. Przeważają kontakty
konwencjonalne, ograniczające się do mówienia sobie „dzień dobry” (w miastach powyżej
500 tys. mieszkańców takie stosunki deklaruje 90% badanych, ale jedynie 40%
respondentów twierdzi, że praktykuje taki zwyczaj z większością sąsiadów). Jednocześnie
58% badanych dodaje, że stara się trzymać sąsiadów na dystans i utrzymywać po prostu
poprawne relacje. Towarzyskie stosunki sąsiedzkie posiada jedynie 21% mieszkańców i
dotyczy to wybranych sąsiadów 20. Jednocześnie silne sąsiedztwa dają poczucie
bezpieczeństwa i zakorzenienia w danym miejscu. W miejscach, gdzie realizowane są
wspólne sąsiedzkie inicjatywy mieszkańcy nie tylko częściej mówią sobie „dzień dobry”,
ale także zacieśniają kontakty towarzyskie i są bardziej skłonni do wzajemnej pomocy21 .
Aktywność społeczna ma ogromny potencjał integrujący społeczności sąsiedzkie, a dobre
relacje sąsiedzkie zarazem oddziałują zwrotnie na aktywność, ponieważ bazują na
zaufaniu, które „sprzyja samoorganizowaniu się społeczeństwa i włączaniu się w działania
zbiorowe”22 Aktywna społeczność to przede wszystkim społeczność twórcza, zaradna
(samoorganizująca się), bezpieczna dla wszystkich członków i członkiń, solidarna i otwarta
(tolerancyjna). Jej zadaniem jest dbanie o różnorodność i dostęp do jej zasobów dla
każdego23. Poniżej przedstawiamy przykład społeczności, która spełnia większość tych
kryteriów, dzięki wspólnej realizacji jednej, niewielkiej w swojej skali inicjatywy.

Opis
W bloku przy ul. Mickiewicza 66 na żoliborskim Marymoncie od trzech lat co roku odbywa
się Sąsiedzki Sylwester. Impreza odbywa się w holu na parterze budynku. Na tę okazję
sąsiedzi przygotowują dekoracje, choinkę oraz przynoszą drobny poczęstunek i alkohol. Po
raz pierwszy pomysł zrodził się podczas sąsiedzkiej, towarzyskiej rozmowy na kilka dni
przed Nowym Rokiem pod koniec 2015 roku. Jego inicjatorką była m.in. Anna Probierz i
Ryszard Pikuła wraz żoną. W pierwszym roku spontanicznie powstały plakaty zrobione
20

Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne - Komunikat z badań CBOS”, BS/93/2012, Warszawa
2012
21

Dzień Sąsiada, jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę, Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL, Warszawa 2014
22

DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.), 2015

23

Paweł Jordan, Wstęp w: Aktywne Społeczności – Odkryj siłę społeczności w: Aktywne
Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog praktyk, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
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przez sąsiadkę-plastyczkę. Rozwieszono je w gablotach zainstalowanych w budynku. Na
imprezie zebrało się ok. 30 osób. Uczestników i uczestniczki zapraszano również
bezpośrednio – za pomocą domofonu. Przyszli głównie starsi, samotni ludzie. Sylwester od
lat jest dla większości uczestników i uczestniczek jedyną okazją, by Nowego Roku nie
świętować w samotności, we własnym mieszkaniu. Niektóre osoby dołączają na chwilę np.
aby wspólnie obejrzeć fajerwerki, inne zostają 2-3 godziny.
Przyszli ludzie, którzy nie chodzą nigdzie dalej, bo nie mogą, bo są chorzy,
niepełnosprawni. Oni czuli się jakoś bardzo podbudowani (organizator)

Niemniej pojawiały się także młode osoby – przyprowadzające babcię lub dziadka, albo
przechodzące korytarzem spiesząc się na własną imprezę noworoczną. Wiele z nich
zatrzymywało się, chociażby po to, aby złożyć życzenia. Dla starszych osób niezwykle
ważne jest, że na imprezę przychodzą osoby w różnym wieku – okazują zainteresowanie i
aprobatę dla wspólnych inicjatyw. To sprawia, że czują się zauważeni i potrzebni.
W pierwszym roku było o tyle fajnie, że przychodziły tu dzieci. Także było
wesoło, hałasowały, naprawdę bardzo fajnie. Ci starsi ludzie byli z tego
zadowoleni, mogli się spotkać, porozmawiać. Było trochę śmiechu (organizator)

Młodzi i starsi wspólnie żartowali i śpiewali piosenki – ci starsi z okresu wojennego. Dzieci
chętnie angażowały się we wróżby.
Fot. 2. Uczestnicy i uczestniczki Sąsiedzkiego Sylwestra

Żródło: archiwum własne organizatora
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W kolejnych latach Sylwester dzięki większemu zaangażowaniu organizatorów wzbogacił
się o sprzęt grający, krzesła i profesjonalny plakat. Uczestnicy i uczestniczki filmowali
imprezę. Na tę okazję część uczestniczek przygotowała własnoręcznie stroje.
Organizatorzy podkreślają, że Sylwester przyczynił się także do integracji nowych
mieszkanek bloku – osób ukraińskiego pochodzenia, które opiekują się starszymi
mieszkańcami. Niestety, z roku na rok uczestniczy w nim coraz mniej osób, ponieważ wielu
mieszkańców odchodzi.
Fot. 3. Plakat zapraszający na Sąsiedzkiego Sylwestra 2016/2017

Źródło: archiwum własne organizatora

42

Sąsiedzki Sylwester to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w bloku, choć niektórzy
mieszkańcy są sąsiadami od 30 lat. Organizatorzy mają pomysły na kolejne inicjatywy np.
wspólne śpiewy i czytanie poezji, spotkanie z osobami, które przeżyły zesłanie na Sybir.
Pomimo wątpliwości, co do organizacji kolejnych edycji – sąsiedzi, jeśli zdecydują się
realizować kolejnego Sylwestra, chcieliby zwiększyć jego skalę - zaprosić mieszkańców z 4
bloków.

Bariery i trudności
Pierwszą barierą w realizacji kolejnych edycji Sylwestra jest bariera emocjonalna
spowodowana odchodzeniem osób, które uczestniczyły w imprezie w minionych latach.
Zarówno dla organizatorów, jak i uczestników jest to sytuacja, która wywołuje smutek. Dla
wielu osób jednak Sąsiedzki Sylwester był ostatnim przyjemnym, włączającym
doświadczeniem wspólnej rozrywki. Jest to budujące i motywujące do kontynuowania
inicjatywy.
Pojawia się również chęć zwiększenia skali Sylwestra, a co z tym się wiąże potrzeba
niewielkiego dofinansowania. Organizatorzy w swojej działalności społecznej napotkali
już trudności w finansowaniu i rozliczaniu dotacji. Największą trudność sprawia
konieczność udokumentowania wkładu własnej pracy – wymaga to wielu
administracyjnych prac. W związku z tym „nie opłaca” się wnioskować o dotację na tak
małą inicjatywę.
Z drugiej strony nie ma (lub organizatorzy nie mają informacji na ten temat) na Żoliborzu
konkursów dla organizacji pozarządowych i mieszkańców, dostosowanych do tego typu
działań sąsiedzkich. Spółdzielnia nie finansuje takich działań, ponieważ jakiś czas temu
usunięto z regulaminu punkt dotyczący działalności kulturalnej. Według organizatorów nie
jest to dobry kierunek zmian – ponieważ spółdzielnia nie powinna zajmować się tylko
mieszkalnictwem, ale również mieszkańcami. Z tradycją spółdzielczości i wspólnotowości
wiąże się również integracja wokół wspólnej sprawy.
Kolejną barierą jest obawa, ze skoro starsi ludzie odchodzą, a młodzi ludzie nie są stałymi
uczestnikami to Sylwester nie będzie cieszył się popularnością. Niemniej jednak
organizatorzy mają pomysły, aby poszerzyć grono osób, które zaproszą.

Dlaczego się udało? Czynniki sukcesu

„Były trzy rzeczy, które tak integrują: jedna to był Sylwester, a druga to
peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To też bardzo zintegrowało.
Później jeszcze był wyjazd z kościoła do Pratulina. Także obojętne jaka to
będzie akcja, czy świecka, czy religijna. O ile jest wspólne działanie, to bardzo
zbliża ludzi do siebie” (organizator)

Sąsiedzi domyślili się, kto organizuje Sylwestra – zazwyczaj te same osoby są aktywne w
społeczności. Organizatorzy to osoby, które mieszkają w bloku od ponad 20 lat i cieszą się
zaufaniem społecznym. Inicjatorzy od wielu lat zajmują się aktywnością społeczną –
dawniej w spółdzielni, teraz w ramach fundacji, którą prowadzą. Ponadto w bloku
istnieje silne sąsiedztwo związane z długim okresem wspólnego zamieszkiwania – wiele
osób mieszka tam wspólnie od 20-30 lat. Zatem sąsiedzi znają się, choć jak przyznaje
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jedna z mieszkanek, na co dzień nie mają czasu, aby się spotkać i dłużej porozmawiać.
Impreza sylwestrowa jest pewnego rodzaju podtrzymaniem więzi sąsiedzkich dla osób,
które już je nawiązały. Dzięki Sylwestrowi nawiązały się nowe znajomości, a sąsiedzi
ponownie zacieśnili kontakty.
„W gromadzie jest łatwiej, te życzenia jakoś zbliżają do siebie ludzi, siedzą na
ławeczkach. A kiedyś jakoś przechodzili obok siebie. A teraz jest inaczej
zupełnie, tak jest sympatyczniej, zaczęła się większa więź między tymi ludźmi.
Już się zwołują” (organizatorka)
„W czasie imprezy robią się inne, niż zazwyczaj koła – ludzie potem idą razem
do domów, zapraszają się. Na ten wieczór zaczynają się otwierać mieszkania.
Jest wymiana, to jest taki jeden dzień sąsiedzkiej wyjątkowej otwartości i
życzliwości” (uczestniczka)

Przede wszystkim Sylwester to odpowiedź na konkretną potrzebę starszych i samotnych
osób – potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem.
Czynnikiem sukcesu jest niewątpliwie samo miejsce – hol na parterze. Jest ono dostępne
dla osób z niepełnosprawnościami – mogą zjechać windą, nie muszą wychodzić na zewnątrz
budynku. Starsi i chorzy ludzie przychodzą często w asyście krewnych, którzy nie zostają
na imprezie, ale z łatwością mogą ich odebrać. Bliskość miejsca zamieszkania jest jednym
z kluczowych warunków, aby inicjatywy na rzecz seniorów cieszyły się powodzeniem.
Ważnym czynnikiem sukcesu jest również fakt, że inicjatywa jest bezpłatna i opiera się na
wymianie zasobów. To daje poczucie równorzędności – nie ma podziału na biednych i
bogatych, każdy może i powinien dać coś od siebie, jednak są to drobne gesty. W okolicy
nie ma bezpłatnych inicjatyw skierowanych do seniorów.

Podsumowanie
Sąsiedzki Sylwester to jedna z inicjatyw z potencjałem, która co roku rozwija się i
ewoluuje. Skuteczność tej i innych podobnych inicjatyw zależy przede wszystkim od
zaangażowania i energii organizatorów. Można podnieść ich motywację poprzez
dostarczenie im narzędzi wspierających pozyskanie dofinansowania lub zasobów
materialnych. W okolicy brakuje inicjatyw skierowanych do seniorów, którzy – jak
przyznaje jedna z mieszkanek – chętnie wzięliby udział w wykładach lub wycieczkach.
W działaniach skierowanych do tej grupy wiekowej kluczowa jest promocja. Podobnie jak
Sylwester, promocja innych inicjatyw powinna jak najbardziej opierać się na kontakcie
bezpośrednim. Skuteczne w informowaniu mieszkańców o różnych działaniach są również
plakaty rozwieszone na korytarzach oraz ulotki. Te ostatnie powinny być jednak
zaprojektowane w niebanalny sposób, aby nie trafiły do kosza z ulotkami reklamodawców.
Informacje powinny być także przystępne dla osób z niepełnosprawnościami – np. pisane
większą czcionką. Duże znaczenie ma organizacja wydarzeń blisko miejsca zamieszkania
seniorów.
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Studium przypadku: Ogród w Witkacym, Witkacy w ogrodzie

Idea
Celem przedsięwzięcia było założenie ogrodu przy LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St.
I. Witkiewicza, przy ul. Elbląskiej 51, a przy okazji – zwiększenie świadomości młodzieży i
mieszkańców w zakresie przestrzeni publicznej i wrażliwości architektonicznej. Był częścią
programu powszechnej edukacji architektonicznej prowadzonego przez Żoliborski oddział
Izby Architektów RP (IARP) w szkołach dzielnicy we współpracy z Urzędem Dzielnicy.
„ Program Powszechnej Edukacji Architektonicznej służy zrozumieniu zagadnień
przestrzennych, buduje społeczeństwo ceniące wartość przestrzeni publicznej,
półpublicznej i prywatnej, świadome zależności pomiędzy wysoką jakością
otoczenia zbudowanego a poziomem jakości życia” 24.

W jego ramach Katarzyna Domagalska z IARP – współautorka projektu – zainicjowała proces
przygotowania i realizacji przez uczniów działań w ramach inicjatywy lokalnej dołączając
do edukacji architektonicznej edukację obywatelską. Przedsięwzięcie zrealizowali w
ramach inicjatywy lokalnej uczniowie liceum ze wsparciem nauczycielki oraz Katarzyny
Domagalskiej i fundacji Hopsiup Project. Grupą docelową byli też okoliczni mieszkańcy,
którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w zorganizowanym we wrześniu 2018 pikniku
sąsiedzkim połączonym z zapoczątkowaniem realizacji zaplanowanych na terenie ogrodu
przy boisku szkolnym zmian architektonicznych. Tak piknik opisany jest na stronie Urzędu
Dzielnicy:
„Projekt zgromadził mnóstwo entuzjastów spośród mieszkańców, sąsiadów i
społeczności lokalnej. W pracach adaptacyjnych przy zakładaniu ogrodu
uczestniczyło ok. 200 ochotników, którzy swój wolny czas postanowili
przeznaczyć na pracę we wspólnej przestrzeni. Wyposażeni w łopaty, grabie,
taczki, wertykulatory i inne narzędzia ogrodnicze stawili czoła zmęczeniu i ze
stu procentowym zaangażowaniem pracowali nad poprawą estetyki najbliższej
im okolicy”25.
Fot. 4. Uczniowie pracujący przy ogrodzie

24

http://www.izbaarchitektow.pl/

25

www.zoliborz.org
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Źródło: archiwa organizatorów

Opis
Izba Architektów RP Żoliborz prowadziła w szkołach na terenie dzielnicy działania, które
miały na celu zwrócenie uwagi młodzieży na ich otoczenie, na wspólną przestrzeń, jej
zagospodarowanie, sposób wykorzystania i potencjał. Ten cel był bliski także Urzędowi
Dzielnicy i lokalnym aktywistom. Miał moc łączącą różne strony, skupiającą je we
współpracy, ponieważ odwoływał się do wspólnego dla wszystkich stron silnego poczucia
związku z Żoliborzem, przekonania o wyjątkowości tej dzielnicy.
„Osoby, które zarządzają dzielnicą widzą, że architektura jest tu dobrem, ma
dobrą jakość, jest wartością, która może być wykorzystana w promocji
dzielnicy” (pomysłodawczyni)

Pomysł IARP wzbudził zainteresowanie władz dzielnicy, które umożliwiły wejście z nim do
większości szkół. Strony zaangażowane w projekt wzajemnie wspierają swoje działania.
Urząd Dzielnicy ma patronat nad całym trzyletnim programem realizowanym w żoliborskich
szkołach i finansuje jego prowadzenie. W tym wypadku w ramach inicjatywy lokalnej
sfinansował także przekształcenie części przestrzeni należącej do Urzędu. Współpraca
układa się dobrze. Uczniowie mają poczucie wsparcia przez urząd, są przez niego
nagradzani za swoją inicjatywę.
Wykonany przez uczniów (przy pomocy architektów) w ramach programu projekt
zagospodarowania zajezdni Włościańska nagrodzony został przez Izbę Architektoniczną. Z
kolei wniosek o środki na realizację ogrodu w Witkacym zgłoszony przez uczniów w ramach
inicjatywy lokalnej, dostał jedną z najwyższych ocen.
Inicjatywa lokalna to zdaniem pomysłodawczyni dobre narzędzie, które pozwala autorom
zgłaszanych projektów mieć wpływ na efekt i proces realizacji ich pomysłu. Silniej wiąże
pomysłodawcę z jego inicjatywą niż budżet partycypacyjny, w którym rola obywatela
kończy się na zgłoszeniu pomysłu.
„Budżet partycypacyjny to powiedzenie: chcę – i przez kolejne etapy ten pomysł
może się zmienić. Inicjatywa jest czymś bliższym” (pomysłodawczyni)

Projekt spowodował, że uczniowie zobaczyli w ogrodzie potencjał i postanowili go
wydobyć. Pierwszy piknik zgromadził ok. 200 okolicznych mieszkańców, co utwierdziło ich
w przekonaniu, że podjęli słuszną inicjatywę. Zaproponowana uczniom edukacja miała
wymiar praktyczny i jest postrzegana jako doświadczenie wzbogacające pod wieloma
względami – znowu więc czynnikiem sukcesu było dopasowanie zadania do potrzeb osób
angażujących się w działanie.
„Bardzo dużo się nauczyliśmy – i praktycznie i teoretycznie. Nawet nie wiem
czego więcej. Robiłam na przykład konsultacje w szkole przed tym projektem –
wywiady, ankiety, bardzo dużo się nauczyłam” (przedstawicielka szkoły)
„Ja na fali tego ogrodu wygrałem wybory na przewodniczącego samorządu
szkolnego – obiecałem, że go dokończymy” (uczniowie)

Zorganizowanie spotkań z ekspertami od terenów zielonych, od roślinności, inżynierem,
socjologiem to także istotna wartość projektu z punktu widzenia uczniów. Znaczenie ma
też zdobycie wiedzy o cenach (ziemia, nasiona, płytki betonowe…) i procedurach (jak
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rozliczyć fakturę, jak zamawiać towary). Uczniowie zdobyli także doświadczenie jako
aktywni obywatele wskazujące na łatwość współpracy w Urzędzie Dzielnicy.
„Pani, która nam pomagała w urzędzie przy inicjatywie lokalnej była bardzo
otwarta i bardzo pomocna. W ogóle tutaj na Żoliborzu jest dużo społecznych
działań” (uczniowie)

Bariery i trudności
Organizatorka inicjatywy nie wskazała żadnych istotnych problemów, natomiast
zaangażowani uczniowie wskazali następujące trudności:
•

Formularz wniosku składanego w ramach inicjatywy lokalnej – konieczność wyceny
każdego elementu jest najtrudniejszym punktem. Trudność była nieoczekiwana,
ponieważ wniosek jest przedstawiany przez urząd jako bardzo łatwy.

•

W mechanizmie inicjatywy lokalnej uczniom zabrakło możliwości konsultacji ze
specjalistami – ceniliby sobie kontakt z specjalistami od inwestycji, którzy mogliby
być regularnie dostępni w Urzędzie Dzielnicy.

•

Przydatna byłaby możliwość przekazania swojego doświadczenia innym uczniom –
niekoniecznie w formie spotkania z prelekcją organizowanego przez urząd, ale na
przykład jako opis doświadczenia zamieszczony na wskazanej przez urząd stornie
internetowej.

Dlaczego się udało? Czynniki sukcesu
Istotnym czynnikiem sukcesu jest współpraca stron – inicjującej, wykonującej,
finansującej czy formalnie ułatwiającej działanie (wejście do szkół) – w tym przypadku
wynikała ona głównie z dobrze zdefiniowanego wspólnego celu, dobrze dobranego adresata
działania (młodzież), odwołania do dobra wspólnego, istotnej dla wszystkich stron
wartości.
„Bardzo ważne jest, że to się wszystko gdzieś zazębia: osoby zarządzające
dzielnicą, oddolna inicjatywa fundacji i osoby, które chcą to potem
wykonać” (pomysłodawczyni)

Współautorka projektu podkreśla znaczenie dobrze sformułowanego, przemyślanego celu
podejmowanego działania – taki właśnie namysł, doprecyzowanie zaleciłaby osobie chcącej
zrealizować oddolne działanie w dzielnicy.
Znaczenie ma także fakt, że uczniowie angażowali się w realny projekt – nie teoretyczny
jak zaplanowanie bezludnej wyspy (przykład tematu pracy z zeszłego roku), tylko
praktyczny, mający związek z ich przestrzenią i dający szansę na wprowadzenie realnej
zmiany. Zadanie, które zostało postawione przed uczniami było więc bardzo dobrze
dobrane, łatwo wzbudziło ich chęć zaangażowania się.
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Podsumowanie
Ogród powstaje. Uczniowie są zaangażowani i mają poczucie satysfakcji. Wspólny cel
powoduje, że każda ze stron stara się wspierać kolejne etapy działania – efektem jest duże
poczucie satysfakcji uczniów, którzy zbierają w ten sposób pozytywne doświadczenia w
zakresie:
•

Podejmowania inicjatywy dotyczącej realizacji projektu zmiany przestrzeni
wspólnej;

•

Współpracy obywatela z urzędem;

•

Możliwości wpływu na swoje najbliższe lokalne otoczenie.

Przypadek projektu „Ogród w Witkacym, Witkacy w ogrodzie” wskazuje, że dla
powodzenia realizowanej inicjatywy duże znaczenie mają następujące czynniki:
•

Dobry wybór tematu działania – dopasowanie go potrzeb grup zaangażowanych (i
ze strony urzędu i ze strony wykonawców), odwołanie się do ich wartości,

•

Współpraca poszczególnych stron: inicjatora, wykonawcy i strony nadzorującej/
finansującej – wspieranie wzajemnych działań,

•

Zrzeszanie wokół działania sojuszników – w tym przypadku byli to okoliczni
mieszkańcy,

•

Działanie systemowe – projekt był elementem 3-letniego cyklu realizowanego w
wielu szkołach dzielnicy.

Czynnikiem sukcesu jest także specyfika dzielnicy, silne poczucie związku z nią,
przekonanie o potrzebie działania na jej rzecz także w sferze architektury.
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Studium przypadku: Prochownia Żoliborz
Idea
Żoliborska Prochownia to przedsięwzięcie komercyjne z misją społeczną – kawiarnia, która
proponuje gościom szeroko zakrojoną, darmową ofertę kulturalną. Istnieje mniej więcej od
2012 roku.. Pomysł pojawił się wraz z ogłoszeniem przez Urząd Dzielnicy konkursu na
zagospodarowanie położonej w Parku Żeromskiego odrestaurowanej części Cytadeli
Warszawskiej. Przedsięwzięcie odpowiada na potrzebę ożywienia niewykorzystywanej
części Parku Żeromskiego oraz stworzenia przyjaznego mieszkańcom, dostępnego
bezpłatnie miejsca spotkań/rekreacji/integracji, a także uzupełnienia oferty kulturalnej
dzielnicy.
Główną grupą docelową przedsięwzięcia są okoliczni mieszkańcy, ale do Prochowni
przychodzą goście z całej Warszawy.
Fot. 5. Szyld żoliborskiej Prochowni

Źródło: Prochownia

Opis
Właścicielka Prochowni, pani Marianna Zjawińska, jest z Żoliborza. Ma bardzo silną lokalną
tożsamość, spędziła tu całe życie, ma poczucie, że zna mieszkańców, dobrze się tu czuje i
na rzecz tego miejsca gotowa jest działać. Pochodzi z rodziny z tradycją lokalnego
angażowania się – mama zawsze była osobą, która coś organizuje, jest aktywna i taki
model podejścia do życia widziała jej córka.
„Tutaj się urodziłam i wychowałam. Zawsze utożsamiałam się z tym miejscem.
Do tego parku przychodziłam jako dziecko. Całe życie tu jestem. Rodzice zawsze
byli aktywni i zaszczepili mi chęć robienia czegoś więcej” (właścicielka)

Pani Zjawińska pracowała w korporacji, zajmowała się reklamą. Ale kiedy pojawiła się
okazja wystartowania w ogłoszonym przez Urząd Dzielnicy konkursie na prowadzenie
odrestaurowanej prochowni w parku Żeromskiego, zdecydowała się wziąć w nim udział. Od
początku miał to być biznes z misją – działanie komercyjne, ale z wyraźnym rysem
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społecznym: mała gastronomia z ofertą kulturalno-oświatową. Pomysł polegał na
stworzeniu miejsca, które będzie w stanie ożywić mało uczęszczaną część parku ofertą nie
tylko kulinarną, ale także kulturalną. Ponadto Prochownia Żoliborz miała być miejscem, w
którym mieszkańcy mogą pobyć razem, spotkać się, czegoś wspólnie doświadczyć.
Konstruując ofertę właścicielka stara się także promować mniej znane filmy, początkujące
zespoły – pełni funkcję mecenasa. Zaprzyjaźniona z Prochownią lokalna aktywistka mówiąc
o kawiarni podkreśla jej bardzo istotną dla mieszkańców funkcję:
„To nie jest kawiarnia. Działalność gospodarcza jest formą, dzięki której można
realizować misję. To właściwie jest dom kultury. Bo my nie mamy domu kultury
na Żoliborzu” (lokalna aktywistka żoliborska, gość Prochowni)

Właścicielka zauważyła potrzeby mieszkańców dzielnicy, na które postanowiła
odpowiedzieć. Były one następujące:
•

Potrzeba miejsca, w którym można usiąść, spędzić trochę czasu, odpocząć;

•

Potrzeba miejsca, w którym można spotkać się z innymi – na zewnątrz, w parku,
bez konieczności wydawania dużych kwot;

•

Potrzeba obcowania z kulturą w różnych jej formach – wyrównanie braku
dzielnicowego domu kultury.

Oferta pani Marianny była więc stworzona z myślą ogólnie o mieszkańcach dzielnicy, ale
także skierowana do kilku konkretnych grup: mam spacerujących w parku z dziećmi w
wózkach, starszych osób poszukujących miejsca do odpoczynku w czasie spacerów,
studentów i uczniów poszukujących miejsca, w którym mogą się spotkać czy pouczyć. Dla
każdej z tych grup ważne było także to, że w Prochowni można posiedzieć, spędzić czas
bez konieczności wydawania dużych kwot.
„Bardzo ważne w tym miejscu jest poczucie, że jestem tutaj z innymi. Ludzie
chcą obejrzeć film z innymi, to jest wydarzenie” (osoba korzystająca z oferty
Prochowni)

Początkowo Prochownia oferowała różne działania, które przyciągały niewiele osób.
Stopniowo oferta ta była weryfikowana przez użytkowników i obecnie jest po kilkuset
odbiorców każdej z kulturalnych propozycji. W sezonie letnim odbywają się tu cykle
seansów filmowych, przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych. Są także warsztaty,
joga, wystawy fotografii, spotkania z podróżnikami. Oferta jest bogata, zróżnicowana i –
co bardzo ważne – regularna. Poza warsztatami DIY cala reszta oferty kulturalnej
Prochowni dostępna jest dla odbiorców bez opłat. Są już stali bywalcy Prochowni
regularnie korzystający z jej oferty kulturalnej.
„Już wiele osób nas zna, wiedzą, że we wtorki jest kino, a w środę teatr.
Działamy przez cały rok właśnie po to, żeby przyzwyczaić ludzi do tego, że tu się
coś dzieje. Ta konsekwencja zaowocowała tym, że na kinie nie ma 20 osób jak na
początku, tylko kilkaset” (właścicielka)

Finansowanie Prochowni jest częściowo komercyjne, a częściowo publiczne – dochód z
kawiarni + dofinansowanie z Urzędu Dzielnicy. Obecnie – w związku ze zmianą zarządcy
terenu – nie wiadomo, jak będzie w przyszłości.
Właścicielka nie wskazuje żadnego sojusznika, który wspierał ją w tworzeniu Prochowni
Żoliborz (poza rodziną).Brakowało jej przewodnika w Urzędzie Dzielnicy, który mógłby
pomóc jej w przejściu przez labirynt koniecznych do załatwienia formalności. Urząd
przyznawał dofinansowanie oferty kulturalnej, ale równocześnie nie interesował się nią –
nie żądał sprawozdań, ewaluacji, nie sprawdzał frekwencji. Współpraca pojawiała się
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głównie przy planowaniu różnych dzielnicowych wydarzeń czy uroczystości obchodów –
Prochownia otrzymywała wtedy propozycję włączenia się, bez narzucania czy sugerowania
sposobu, w jaki ma to zrobić.
Obecnie Urząd Dzielnicy współpracuje z Prochownią na trzy główne sposoby:
•

Formalnie – jeśli do danego działania potrzebne jest uzyskanie zgody zarządcy
terenu. Ta współpraca przebiega obecnie bez problemów;

•

Finansowo – udzielając dofinansowania na prowadzane działania. Właścicielka
przedstawia swój plan działań kulturalnych i przyznawana jest jej kwota
pokrywająca część kosztów. Nie jest to jednak poprzedzone żadną analizą wyników
tej działalności czy jakości oferty;

•

W zakresie tematyki działań – proponując pani Mariannie włączenie się w
organizowane przez UD wydarzenia np. święto placu Wilsona, obchody rocznicy
niepodległości Polski, pikniki w parku Żeromskiego.

We współpracy z Urzędem Dzielnicy pomagają:
•

Osobista znajomość z urzędnikami, dobre relacje z nimi;

•

Wzajemność – jeśli Prochownia może jakoś pomóc w działaniach dzielnicy
prowadzonych w parku, to się w nie włącza.

Systemowe wsparcie tego rodzaju aktywności byłoby bardzo pomocne – jak podkreśla
zaprzyjaźniona z Prochownią lokalna aktywistka. I powinno to być wsparcie celowe – ci,
którzy są bardziej skuteczni w działaniu i realizują zadania, które są spójne z zadaniami
dzielnicy, powinni dostawać potrzebne wsparcie.
Od początku bieżącego roku zmienił się zarządca terenu – powstał Zarząd Zieleni przy
Urzędzie Miasta i on przejął pieczę nad terenem parku i obecnie to on jest
administratorem terenu wraz z budynkami. Ta zmiana osłabiła współpracę z Urzędem
Dzielnicy. Nowy administrator nie ma żadnego związku z dzielnicą – zarządza z poziomu
miasta, nie dostrzega jej specyfiki, nie jest zainteresowany rozumieniem potrzeb czy
tworzeniem oferty kulturalnej. Nie dysponuje także środkami na dofinansowanie
działalności Prochowni Żoliborz. Środki te pozostały w Urzędzie Dzielnicy, ale droga
formalna związana z prowadzeniem działalności kulturalnej w kawiarni wydłużyła się.
Właścicielka nie jest jeszcze pewna, w jaki sposób i w jakim stopniu odbije się to na
działalności jej miejsca, ale na razie współpraca z Urzędem Dzielnicy nie istnieje, a Urząd
Miasta nie jest tak bardzo zainteresowany jak Urząd Dzielnicy działaniami konkretnie na
Żoliborzu. Może to być w przyszłości utrudnieniem w działalności lokalu.
„Kiedyś UD dysponował tym parkiem i mógł robić imprezy, jakie chciał. Teraz
muszą się pytać Zarządu Zieleni. W tym roku, jakoś mało się tu działo. Nie wiem
czy to z powodu tej zmiany” (właścicielka)

Właścicielka jest gotowa wesprzeć osoby, które chcą coś zorganizować dla mieszkańców
dzielnicy, wchodzi także we współpracę przy innych projektach – użycza ogródka na scenę,
miejsca w magazynie - na przykład przy realizacji projektu w ramach budżetu
partycypacyjnego. Jest gotowa podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które zdobyła,
pozwolić innym skorzystać z drzwi, które otworzyła. Jest jednak wyraźna granica, do
której jest gotowa pomagać – jest nią wsparcie potencjalnej konkurencji, z którą pani
Marianna nie chce się oczywiście dzielić swoim know-how.
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Bariery i trudności
Do barier i trudności w realizacji przedsięwzięcia należą/należały:
•

początkowo – problemy z dotarciem do mieszkańców z informacją o miejscu i jego
ofercie;

•

niepewność wsparcia finansowego ze strony dzielnicy;

•

wyzwanie, jakim jest połączenie dobrej jakościowo, stałej, cyklicznej oferty
kulturalnej z zapewnieniem kawiarni sukcesu biznesowego (zarówno projekcje
filmowe jak i koncerty wiążą się z dużymi kosztami: wynajmu sprzętu, postawienia
sceny, opłacenia licencji, przygotowania miejsca dla kilkuset osób, sprzątnięcia po
zakończonym spotkaniu. Dostarczenie odbiorcom darmowego dostępu do dobrej
jakościowo oferty kulturalnej wiąże się z koniecznością poniesienia tych wszystkich
kosztów. Wsparcie finansowe tych działań przez UD byłoby więc pożądane i
usprawiedliwione);

•

problemy we współpracy z Urzędem Dzielnicy, polegające przede wszystkim na
braku zainteresowania działalnością kawiarni, braku weryfikacji kulturalnej
oferty, której dostarcza. Prochownia robi podsumowania, sprawozdania, ale UD w
zasadzie ich nie wymaga. Nie daje też informacji zwrotnej, nie wyraża opinii na
temat kulturalnej oferty, nie oczekuje ewaluacji – jest to odbierane jako brak
zaangażowania. Zainteresowanie ofertą, docenienie jej jakości i atrakcyjności dla
odbiorców byłoby przez właścicielkę traktowane jako dodatkowa motywacja do
działania i stanowiłoby wsparcie realizowanej przez nią misji.

•

opisana powyżej zmiana zarządcy terenu.

Dlaczego się udało? Czynniki sukcesu
Do głównych czynników sukcesu Prochowni należą:
•

Dobre rozpoznanie potrzeb mieszkańców dzielnicy i stworzenie propozycji
dopasowanej do nich – dzięki temu wokół Prochowni powstała społeczność, dla
której jest to „nasze miejsce”, nieanonimowe, dające możliwość związania się

•

Wyrównanie braków – dobre dopasowanie oferty kulturalnej do tego, co jest
dostępne w dzielnicy, a dokładniej w okolicy parku Żeromskiego („Tu była
kulturalna pustynia” – użytkowniczka oferty)

•

Kompetencje i siły motywacyjne właścicielki: potrzeba działania na rzecz dzielnicy,
pracowitość i determinacja, doświadczenie z pracy w agencji reklamowej,
kompetencje marketingowe.

Podsumowanie
Oferta Prochowni jest rozwijana i modyfikowana sukcesywnie zgodnie z zainteresowaniem,
opiniami użytkowników, miejsce istnieje i dobrze funkcjonuje. Ma swoich stałych
bywalców, jego oferta kulturalna jest coraz bardziej znana. Odniosło sukces.
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Surfing po Internecie wskazuje, że o ile obsługa gości, oferta kulinarna czy poziom cen –
czyli aspekty biznesowe – bywają krytykowane, to oferta kulturalna spotyka się wyłącznie z
pochwałami.

Studium przypadku: Przywrócenie nazwy ulicy Tołwińskiego
Idea
Stanisław Tołwiński (1895-1969) to współzałożyciel działającej do dziś Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i działacz społeczny o ogromnych zasługach dla Żoliborza.
Studiował w Petersburgu, w Instytucie Technologicznym. Studiów nie skończył – za
działalność niepodległościową został uwięziony przez władze carskie. W czasie I wojny
światowej prowadził antyrosyjskie akcje sabotażowe, i działał w propiłsudczykowskiej PPS.
W dwudziestoleciu międzywojennym tworzył warszawską spółdzielczość – wraz z
kilkunastoma innymi osobami założył w 1921 r. Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. W
czasie II wojny światowej ratował Żydów przed zagładą, za co wiele lat później, w 1997 r.,
Instytut Jad Waszem nadał mu pośmiertnie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W
czasie okupacji, a także Powstania Warszawskiego, tworząc w oparciu o sieć kontaktów
związanych z WSM „Republikę Żoliborską”, pomagał osobom z konspiracji, wyrabiając dla
nich fałszywe dokumenty lub fikcyjnie ich zatrudniając. Po wojnie Tołwiński był aktywnym
politykiem, między innymi posłem na Sejm I kadencji, a w latach w latach 1945-1950 –
prezydentem m.st. Warszawy.
Po jego śmierci, jego imieniem nazwano niewielką ulicę na osiedlu Sady Żoliborskie.
Jednakże w związku z realizacją zapisów ustawy dekomunizacyjnej, wojewoda zdecydował
o zmianie nazwy na ul. ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. Wkrótce, po decyzji
wojewody, rozpoczął się protest mieszkańców, zapoczątkowany przez kilka aktywnych
osób. Do protestu przyłączyło się kilkanaście stowarzyszeń miejskich i dzielnicowych oraz
Krajowa Rada Spółdzielczości. Ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję
wojewody, jednak ze względu na apelację, tablic nadal nie zmieniono.
Fot. 6. Odsłonięcie nazwy ulicy Stanisława Tołwińskiego, 1971 rok

źródło: Izba Historii WSM
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Opis
W roku 2016 Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Na bazie tej ustawy, w
listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zadecydował o zmianie nazwy
ulicy. Podstawą był opis z broszury IPN, wskazujący między innymi na przynależność
Tołwińskiego do Czerwonej Gwardii i jego działania polityczne za czasów PRL. Patronem
ulicy stał się ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”. Wkrótce zmieniono tabliczki na całej
ulicy.
Zmiana nazwy nie spodobała się jednak wielu mieszkańcom. Po pierwsze, stanowiła ona
rodzaj odgórnej ingerencji w lokalną społeczność. Wojewoda jednoosobowo, na podstawie
rekomendacji IPN, zdecydował o zmianie nazw ulic z pominięciem władz samorządowych.
Problem miał charakter zarówno pragmatyczny, jak i ideowy – z jednej strony sama zmiana
nazwy powodowała chaos w dokumentach, z drugiej strony działania Tołwińskiego za
czasów PRL, zdaniem inicjatorów, nie spowodowały krzywdy niewinnych osób, a już
zwłaszcza nie przekreślały jego zasług dla Żoliborza:
„Dla mnie ważne było to, że Tołwiński należy do tradycji Żoliborza. To był
prezydent, który doprowadził do odbudowy Warszawy. Jest nam też bliska
tradycja spółdzielcza, a gdzie, jeśli nie obok WSM-u, powinna być ulica
Tołwińskiego? Jest on konkretnie związany z tym terenem. Do dziś podziwiamy
to, co zrobił, WSM był wzorem dla takich spółdzielni, wybitnym osiągnięciem. A
z kolei Kalenkiewicz to typowy import, postać niezwiązana
z Warszawą” (inicjatorka protestu)
„Dla nas jest oczywiste, że Tołwiński nie był kimś, kogo należy dekomunizować;
był bardzo zasłużony dla WSM-u, był pozytywną postacią. Owszem, był socjalistą
z sympatiami komunistycznymi, ale w dobrej wierze wszedł w struktury PRL,
wierząc, że to będzie droga kontynuowania pracy, której oddał się przed wojną”
(współorganizatorka protestu)

Tu zaczęła się oddolna inicjatywa – protest przeciwko zmianie nazwy ulicy. Z dzisiejszej
perspektywy trudno jednoznacznie stwierdzić, kto zainicjował to działanie; z pewnością
jednymi z inicjatorów byli Michał i Aleksandra Bilewiczowie, którzy skontaktowali się w tej
sprawie z dr Agnieszką Haską, historyczką. Wybrali właśnie dr Haską, gdyż miała ona już
doświadczenie w lokalnych działaniach. Choć nie pochodzi z Żoliborza i wprowadziła się
tam w 2003 r., już dwa lata później realizowała w dzielnicy różne projekty społeczne (np.
pokazy starych zdjęć, społeczny odbiór stacji metra Plac Wilsona, akcję „Plac Wilsona nie
dla banków” etc.). Atutem dr Haskiej była spora sieć współpracowników i znajomych.
Skontaktowała się ona z radnym z Miasto Jest Nasze – Konradem Smocznym, który zachęcił
Bilewiczów i Haską do protestu. Bilewiczowie napisali pierwszy szkic petycji do wojewody –
pierwotnie miał być to list środowisk spółdzielczych, ostatecznie stał się listem
mieszkańców Żoliborza. List zredagowała dr Haska. Równolegle działały także inne osoby i
grupy, np. Joanna Wysocka i Marta Ostrowska, działające w Klubie Sady, Łukasz Ostrowski,
członek Rady Osiedla Żoliborz WSM III oraz osoby ze Stowarzyszenia Żoliborzan.
Michał Bilewicz (na co dzień pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego)
zorganizował akcję zbierania podpisów w internecie (wykorzystał portal Petycje.pl
umożliwiający m.in. skuteczną ochronę danych osobowych oraz media społecznościowe
takie jak Facebook czy Twitter). Protest nagłośniła prasa (np. Jarosław Ossowski w
„Gazecie Wyborczej”). Poza Konradem Smocznym akcję wsparła także radna Donata
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Rapacka. Podpisy nie były zbierane na ulicy, a mimo to zebrano ich ponad 300. Równolegle
podjęto próbę realizacji różnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
„Pomyśleliśmy sobie, że w Radzie Osiedla warto by zabiegać, by rada wrzuciła
ludziom do skrzynek biogram Tołwińskiego, podkreślić jego zasługi dla
społeczności. Jeden ze wspóorganizatorów kupił na Allegro jego wspomnienia,
jako wikipedysta zaktualizował notkę na Wikipedii. Bo to, co było w broszurce
wrzucanej [broszura IPN – przyp. badacza], było mocno zdawkowe
i przekręcone” (współorganizatorka protestu)

Ostatecznie jednak do akcji z biogramem nie doszło, a Rada Osiedla przyjęła stanowisko,
sprzeciwiające się zmianie.
Petycja skierowana do radnych ostatecznie trafiła do Komisji Kultury Rady Dzielnicy,
jednak nie została pozytywnie zaopiniowana przez to grono. Po pewnym czasie jednak do
publicznej wiadomości podane zostało, że Tołwiński posiada odznaczenie Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata, co utrudniło krytykę przeciwnikom petycji. Kolejne głosowanie w
Radzie Dzielnicy zakończyło się remisem. Ostatecznie, jak pisał Jarosław Osowski w
„Gazecie Wyborczej”, „patowy wynik głosowania rady Żoliborza w sprawie dekomunizacji
ul. Stanisława Tołwińskiego zmobilizował do protestu burmistrza dzielnicy Krzysztofa
Buglę” i sam burmistrz wystąpił z petycją do Wojewody o przywrócenie starej nazwy ulicy.
Równolegle zaskarżono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego procedurę zmiany nazw
ulic. Choć WSA pozytywnie rozpatrzył wniosek, to Wojewoda odwołał się do Naczelnego
Sądu Administracyjnego i obecnie aktywiści czekają na jego decyzję.
Obecny stan prawny jest taki, że jest to ulica Tołwińskiego, ale tablice nie są
zmienione, bo gdyby miasto zmieniło tabliczki, a NSA przyjąłby odwołanie, to
można by było oskarżyć miasto o niegospodarność. Więc czekamy
(współorganizatorka protestu)

Czynniki sukcesu
Projekt można uznać w tym momencie za udany połowicznie – nie wiadomo bowiem, jaka
będzie decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, a póki co na tablicach pozostaje
zmieniona nazwa. Niewątpliwie sukcesem było jednak zmobilizowanie mieszkańców, a
ostatecznie i burmistrza oraz pomyślny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Głównymi czynnikami tego sukcesu było:
•

osobiste zaangażowanie inicjatorów protestu;

•

wysokie kompetencje społeczne inicjatorów protestu (umiejętność komunikacji,
wiedza na temat zasad działań lokalnych – np. wiedza o tym, do kogo się zgłosić,
jakich narzędzi użyć) i ich szerokie kontakty w dzielnicy (kontakt z radnymi, z radą
osiedla itp.);

•

zakorzenienie inicjatorów protestu na Żoliborzu;

•

przychylny stosunek części radnych;

•

korzystanie ze skutecznych narzędzi internetowych, takich jak portal Petycje.pl;

•

pozytywny odbiór akcji wśród mieszkańców.
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Bariery i trudności
Bariery i trudności w oddolnej inicjatywie, jaką jest protest przeciwko zmianie nazwy ulicy
Tołwińsiego, miały charakter przede wszystkim polityczny (brak woli politycznej części
radnych, którzy nie dali się przekonać do zasług St. Tołwińskiego).
„Miałem poczucie że są dwie kategorie radnych – jedni starają się realizować
potrzeby mieszkańców, a inni zobligowani są różnymi politycznymi powiązaniami
i boją się naruszyć różne partyjne zasady” (współorganizatorka protestu)

Ponadto inicjatorzy protestu wskazywali najczęściej na brak czasu jako na istotną barierę.
Podkreślali przede wszystkim, że niezwykle trudno jest pogodzić działalność społeczną,
zawodową i jednocześnie także życie rodzinne (dwie z rodzin zaangażowanych w protest
właśnie w tamtym czasie wychowywało bardzo małe dzieci). Brakowało im także osób do
pomocy, które mogłyby tę petycję też rozpowszechniać w przestrzeni publicznej, a nie
tylko w internecie.

Podsumowanie
Protest w sprawie ulicy Tołwińskiego trwa. Jednak jako specyficzny typ oddolnej inicjatywy
wskazuje on, że w sytuacji, gdy inicjatywa odpowiada na realne potrzeby mieszkańców, a
jej organizatorzy posiadają zarówno sieć kontaktów, jak i kompetencje społeczne, można
szybko i z sukcesem zorganizować się. Jednocześnie inicjatywa ta wskazuje, że realizacja
podobnych pomysłów przez osoby o mniejszych kompetencjach cyfrowych, społecznych i
nieposiadające kontaktów np. w radzie dzielnicy mogłaby być dużo trudniejsza. Dlatego
powstający w ramach projektu „Pole dla Pomysłów” mechanizm powinien szczególnie
wychodzić naprzeciw potrzebom takich osób.
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Inne przykładowe inicjatywy żoliborskie
Promocja warszawskiej kranówki w lokalach żoliborskich
W sierpniu 2016 roku stowarzyszenie Miasto Jest Nasze#Żoliborz włączyło się w
ogólnopolską akcję Fundacji Czyściutko – „Piję wodę z kranu”. Projekt miał na celu
promowanie warszawskiej kranówki oraz idei picia wody z kranu. W akcję zaangażowało
się 20 lokali gastronomicznych na Żoliborzu, których obsługa jako jedna z pierwszych w
Warszawie proponowała klientom i klientkom wodę z kranu. Restauracje biorące udział w
akcji oznaczone zostały nalepką „Piję wodę z kranu”.
Restauracje zaangażowane w projekt: Chimney Cake Cafe, Czeska Piviarnia, Domagoj, Eat
& Meat, Fawory, Kontrast, Kumpir Kebab, Milion Bułek, Ósma kolonia, Pan Sushi Na
Mickiewicza, Po polsku, po prostu, Prochownia, Wlka Cafe, SAM, Secret Life Cafe, U
dziewczyn, Ulica Baśniowa, Wilson, Yellow Cab, Żywiciel.

Petycja o szkołę przy ul. Anny German
W związku z powstaniem nowych osiedli – Żoliborz Południowy, Żoliborz Powązki, z szybkim
przyrostem demograficznym na Żoliborzu oraz z przepełnieniem Szkoły Podstawowej nr 92
oraz Szkoły Podstawowej nr 68, władze dzielnicy zaplanowały budowę nowej szkoły przy
ul. Anny German. To pierwsza nowa szkoła budowana na Żoliborzu od kilkudziesięciu lat.
Powstał projekt, który zakładał przeznaczenie 54 mln zł na jej budowę. Wywiązał się wokół
niego konflikt pomiędzy władzami dzielnicy a władzami miasta, w który włączyli się
mieszkańcy. Wiceburmistrz Żoliborza Grzegorz Hlebowicz przekonywał, że projekt który
zakładał m.in. budowę parkingu podziemnego i obserwatorium na dachu, jest konieczny do
zrealizowania właśnie w takim kształcie. Przedstawiciele władz miasta kwestionowali
zasadność budowania aż tak dużej placówki. Sam projekt podzielił również mieszkańców –
choć parking był konieczny z uwagi na brak innych miejsc postojowych – to projekt
krytykowany był za „rozdmuchanie”. Stowarzyszenie Nowy Żoliborz wystosowało petycję
do prezydent miasta oraz członkiń Rad Miasta o pilne przyznanie środków umożliwiających
budowę szkoły i przedszkola przy ul. Anny German zgodnie z projektem oraz uzyskanym
pozwoleniem na budowę. W marcu 2018 roku petycję podpisało 1312 osób. Ostatecznie
władze miasta wydały zgodę na budowę szkoły, ale bez obserwatorium na dachu.

Plan zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego
Od 2013 na ulicę Rydygiera wprowadzali się nowi mieszkańcy, jednak na terenie Żoliborza
Południowego nie było planu zagospodarowania przestrzeni. Mieszkańcy obawiali się, że na
nie ma wystarczającej infrastruktury, aby sprostać potrzebom nowych żoliborzan – na
Żoliborzu Południowym nie ma praktycznie zieleni ani terenów użyteczności publicznej.
Gdy po 14 latach prac udało się stworzyć plan, część radnych dzielnicy chciała jak
najszybciej przekazać go do obrad rady miasta. Radni PO zagłosowali przeciwko, tym
samym opóźniając uchwalenie planu i ryzykując, że wolne tereny zostaną zabudowane
przez deweloperów, do których należały działki (władze miasta zobowiązały się wypłacić
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im odszkodowania za brak pozwolenia na budowanie na własnych terenach). Osobą
zaangażowaną w przyspieszenie uchwalenia planu była Paulina Piechna-Więckiewicz.
Aktywnie pomysł wpierały władze dzielnicy. W mediach społecznościowych rozgorzała
dyskusja na temat radnych PO, którzy według mieszkańców stanęli po stronie
deweloperów, a nie dobra dzielnicy. W działania na rzecz przyspieszenia uchwalenia planu
zaangażowało się Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Projekt planu przewiduje m.in. tereny
zielone przy ul. Krasińskiego, a oświatowe - u zbiegu Krasińskiego z Popiełuszki i przy Anny
German. Jak podaje Gazeta Stołeczna mieszkańcy zgłosili ponad pół tysiąca uwag do
projektu planu. Najwięcej dotyczyło placu Grunwaldzkiego. Mieszkańcy sprzeciwiali się
stawianiu budynków i ograniczaniu zieleni w tym miejscu. Plan został uchwalony w
kwietniu 2018 roku.

Piwnica Poetycka
Od 2011 roku z inicjatywy Anny Bojarskiej w różnych miejscach związanych z kulturą
odbywa się Piwnica Poetycka pod patronatem burmistrza dzielnicy – jej celem jest
prezentowanie wybitnych osobowości artystycznych. Piwnica często przybiera formę
rozmów z zaproszonymi gośćmi, prowadzonych przez lokalnych aktywistów
zaangażowanych w kulturalne życie dzielnicy. Spotkania są otarte i darmowe dla
mieszkańców. Inicjatywa ma swoją stronę na Facebooku, która uzyskała prawie 500
polubień. Dotąd obyło się 50 takich spotkań w różnych miejscach m.in w Kalinowym Sercu,
w Czytelni pod Sowami.

Czwartki Folkowe w PraCoVni
PraCoVnia Art-Club to klub mieszczący się przy ul. Popiełuszki 16, gdzie poza napiciem
się piwa można posłuchać muzyki, obejrzeć film czy zobaczyć wystawę. Klub we
współpracy z Urzędem Dzielnicy Żoliborz stworzył projekt "Folkowe czwARTki". Przez cały
rok w czterech odsłonach organizowane są darmowe koncerty folkowe.

Rozmowy od kuchni
Tęcza od Kuchni to klubokawiarnia mieszcząca się w zabytkowym budynku dawanej
kotłowni WSM przy ul. Suzina 8. Jest to ważne miejsce na mapie Żoliborza, podtrzymujące
lokalną tożsamość poprzez organizację wydarzeń nawiązujących do historii i
współczesnego życia dzielnicy. Jednym z cykli kulturalnych prowadzonych przez
klubokawiarnię są „Rozmowy od kuchni”, na które dziennikarz Kamil Dąbrowa zaprasza
gości ze świata kultury, publicystyki, sportu i historii. Poruszane są tematy zarówno
żoliborskie, zawiązane z historią dzielnicy, jak i współczesne dotyczące np. aktualnych
wydarzeń w kraju, czy też nowo wydanych książek. Jak dotąd obyło się 6 takich spotkań
pod patronatem burmistrza dzielnicy.
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Konsultacje społeczne dotyczące Centrum Lokalnego przy Placu Grunwaldzkim
W 2015 roku Plac Grunwaldzki został wybrany do pilotażowego programu Warszawskie
Centra Lokalne. Na cel przekształcenia placu w centralne miejsce aktywności społecznej
miasto przeznaczyło 5 mln zł. Chodziło o stworzenie nieformalnego miejsca spotkań, które
budowałoby tożsamość dzielnicy i jednocześnie posiadało niezbędną do codziennego
funkcjonowania infrastrukturę. Od 16 września do 25 listopada 2016 r. trwały konsultacje
społeczne na temat Centrum Lokalnego Plac Grunwaldzki umożliwiające mieszkańcom
Żoliborza bezpośredni kontakt z badaczami, socjologami i architektami pracującymi nad
tym projektem. Wzięło w nich udział ok. 350 osób. Według projektu mieszkańców na Placu
miał stanąć jeden duży pawilon, w którym mieściłaby się kawiarnia, a nieopodal boisko.
Ostatecznie budynek będzie miał trzy skrzydła, każde spełniające inną funkcję. W maju
2018 roku ruszyła budowa centrum. Mieszkańcy alarmowali, że wycięto więcej drzew niż
planowano. Władze dzielnicy uznały to za konieczność, uspakajając jednocześnie, że plac
Grunwaldzki pozostanie oazą zieleni.
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Wyniki badania – opinie mieszkańców i aktywistów
Poniżej przedstawione są wyniki badania przeprowadzonego różnymi technikami – ankiety
bezpośredniej z mieszkańcami, wywiadu indywidualnego z ekspertami i aktywistami,
indywidualnych wywiadów swobodnych z mieszkańcami oraz warsztatu wydobywczego.

Miejsca i przestrzenie na Żoliborzu istotne dla realizacji inicjatyw
społecznych
W ramach warsztatów wskazano następujące miejsca i przestrzenie, istotne dla życia
Żoliborza i realizacji inicjatyw społecznych (pogrubiono miejsca wskazane przez kilku
uczestników):
•

Plac Wilsona (miejsce kontaktów, spotkań);

•

Plac Inwalidów (w tym Targ Śniadaniowy);

•

Park Żeromskiego (w tym Fort Sokolnickiego, Prochownia);

•

Park Kępa Potocka (w tym okolice kanału na Kępie Potockiej);

•

Hala Marymoncka i jej okolice;

•

pl. Grunwaldzki (w tym lodziarnia „Baśniowa”; wskazany też jako szczególnie
ważny w przyszłości);

•

Cytadela (w tym Muzeum Katyńskie) i park Fosa;

•

Zatrasie (architektura prospołeczna);

•

CIS przy Elbląskiej;

•

kawiarnia „Kalimba”;

•

kawiarnia i salon artystyczny „Kalinowe Serce”;

•

kawiarnia „Tęcza od Kuchni”;

•

klub sportowy „Marymont” i basen przy ul. Potockiej;

•

MAL-e;

•

Nowy Żoliborz (duża dzielnica; minusem są osiedla grodzone)

•

Ogródki działkowe przy ul. Promyka;

•

Okolice Willi Żoliborskich (artyści, duch sztuki, architektura);

•

Plaża Żoliborz;

•

Ptasi Zakątek (Żoliborz Artystyczny);

•

Sady Żoliborskie, w tym park i bar mleczny „Sady”;

•

Stare Powązki Wojskowe;

•

szkoła nr 267 (wiodąca, z inicjatywą);

•

WSM (z przyczyn „ideowych” i „historycznych”).

Jak wskazują powyższe dane, jak również informacje z wywiadów indywidualnych, miejsca
i przestrzenie istotne dla inicjatyw oddolnych dzielą się przede wszystkim na: węzły 60

miejsca spotkań (Plac Wilsona, Plac Inwalidów, Plac Grunwaldzki, okolice Hali
Marymonckiej); tereny zielone (parki: Żeromskiego, Fosa, Kępa Potocka, Sady); lokale
(Prochownia, Fort Sokolnickiego, Kalinowe Serce, Tęcza od Kuchni, Kalimba) oraz
instytucje (MAL-e, szkoła nr 267). Specyfiką Żoliborza jest to, że lokale komercyjne pełnią
rolę miejsc kultury.

Potrzeby mieszkańców Żoliborza
Badanie ankietowe z mieszkańcami rozpoczęto od pytania, co należałoby poprawić na
Żoliborzu. Najwięcej, bo 41 respondentów (15%), wskazało na potrzebę stworzenia nowych
miejsc parkingowych. Z drugiej strony wiele osób wskazywało na zbyt duży ruch
samochodów i wynikający zeń hałas. Część badanych mieszkańców proponowała nawet
wprowadzenie opłat za parkowanie (w tym dla osób niemieszkających na Żoliborzu).
Mieszkańcom zależy na terenach zielonych (zarówno ich zwiększaniu, jak i dbaniu o
istniejące), a także na budowie dalszych ścieżek rowerowych i stacji Veturilo, zwiększeniu
liczby i poprawie jakości koszy na śmieci, niektórzy wskazywali też na rozszerzenie oferty
sportowej i kulturalnej.
Tabela 9. Działania, które należałoby zdaniem badanych mieszkańców podjąć na Żoliborzu, by
poprawić tam jakość życia

Działanie

Liczba respondentów

Odsetek
respondentów

Więcej miejsc parkingowych

41

15,7%

Więcej zieleni, drzew, żywopłotów

27

10,3%

Mniej samochodów, korków,
ograniczenie "dzikiego parkowania"

24

9,2%

Więcej ścieżek rowerowych, stacji
Veturilo

16

6,1%

Zadbanie o zieleń

15

5,7%

Więcej koszy na śmieci/lepsze/
zamykane kosze

13

5,0%

Więcej obiektów sportowych (basen,
boisko, skatepark, siłownia
plenerowa)

12

4,6%

Zadbanie o bezpieczeństwo (ruch
drogowy, włamania itp.)

12

4,6%

Więcej ławek

11

4,2%

Więcej lokali gastronomicznych

10

3,8%

Szersza oferta kulturalna

10

3,8%

Więcej placów zabaw

9

3,4%

Mniej hałasu, ekrany dźwiękowe
wokół terenów zielonych

9

3,4%
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Działanie

Liczba respondentów

Odsetek
respondentów

Czyste ulice

8

3,1%

Lepsza komunikacja publiczna

8

3,1%

Więcej żłobków, przedszkoli, miejsc w
przedszkolach

7

2,7%

Remonty chodników

6

2,3%

Remonty jezdni

6

2,3%

Mała infrastruktura (toalety, poidła,
lampy)

6

2,3%

Więcej sklepów

5

1,9%

Organizacja miejsc spotkań (dla
dzieci, młodzieży, seniorów,
właścicieli psów)

5

1,9%

Przystosowanie do potrzeb
niepełnosprawnych

4

1,5%

Usunięcie nieprzyjemnego zapachu z
kanalizacji

4

1,5%

Czystsze powietrze

3

1,1%

Więcej usług i pomocy dla osób
starszych

3

1,1%

Więcej zajęć sportowych

3

1,1%

Remont budynków

1

0,4%

Oznaczenie przejazdów i przejść

1

0,4%

Obniżenie czynszów

1

0,4%

Więcej miejsc do karmienia dla matek

1

0,4%

Inne

33

12,6%

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Niektórzy mieszkańcy wskazywali konkretne działania wraz z określeniem miejsca, w
którym należy to działanie podjąć:
•

Plac Wilsona i okolice:
o

rozwiązanie problemu "dzikiego" parkowania w okolicy placu Wilsona

o

otwarcie parkingu podziemnego przy metrze Plac Wilsona

o

sklep 24h w okolicach pl.Wilsona

o

zazielenienie/zagospodarowanie terenu wokół Merkurego (stworzyć skwer do
odpoczynku)

o

przywrócenie przejścia dla pieszych na Słowackiego vis a vis Urzędu
Dzielnicy
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•

•

•

•

•

•

o

zmiana ulicy Słowackiego w pasaż pieszy

o

zmniejszenie/spowolnienie ruchu na Mickiewicza

Ul. Rydygiera:
o

remont ul. Rydygiera (jezdnie, chodniki)

o

parking na ul. Rydygiera

Okolice trasy Gdańskiej:
o

stworzenie ekranu chroniącego przed hałasami z trasy Gdańskiej, z
Wisłostrady

o

przejście na drugą stronę Trasy

Al. Wojska Polskiego i okolice:
o

otworzenie baru mlecznego przy al. Wojska Polskiego

o

udrożnienie kanalizacji przy al.Wojska Polskiego

Plac Inwalidów i okolice:
o

doprowadzenie ścieżki rowerowej z pl. Inwalidów do ul. Zajączka

o

remont chodnika w parku na pl. Inwalidów

o

zachowanie Targu Śniadaniowego

o

stworzenie przystanku autobusowego koło ul. Zajączka z dodatkowym
przejściem dla pieszych

Parki i tereny zielone:
o

zadbanie o park Sady Żoliborskie, pielęgnacja drzew

o

oczyszczenie kanałku (Kępa Potocka)

o

egzekwowanie zakazu wjazdu rowerami i zakazu wprowadzania psów (ze
względu na obecność dzieci) do Parku Żeromskiego

o

sprawienie, by tereny przy Wiśle zostały dzikie

o

niezmienianie terenów zielonych przy ul. Śmiałej

o

organizacja imprez kulturalnych w parku Cytadeli

Inne:
o

stworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krasińskiego

o

ograniczenie prędkości na ul. Hanki Czaki

o

przywrócenie fontanny i parku przy wiadukcie koło pl. Grunwaldzkiego

o

postawienie ławek na Górkach Włościańskich

o

dodatkowe stacje Veturilo (Powązkowska/ Rondo Ofiar Katyńskich)

o

zmniejszenie ruchu na ul. Przasnyskiej (ciasne skrzyżowanie).

W ramach wywiadów indywidualnych aktywiści zwracali często uwagę na brak
wystarczającej oferty kulturalnej na Żoliborzu. W celu skorzystania z oferty kulturalnej
mieszkańcy jeżdżą często do innych dzielnic. Nowa część dzielnicy, jaką jest Żoliborz
Południowy, jest pozbawiona oferty kulturalnej:
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Natomiast nasze osiedle (Nowy Żoliborz) jest bardzo upośledzone kulturalnie,
nie ma miejsca spotkań, a do najbliższej biblioteki jest kawał drogi. Paradoks:
Żoliborz Artystyczny, a kulturowo nic się nie dzieje! No ale nie mamy lokalu, a
urząd nam tu nic nie pomoże, bo mamy cały czas zarząd deweloperski, nie mamy
nawet lokalu na administrację (aktywista, wywiad indywidualny)

Aktywność społeczna mieszkańców Żoliborza i realizacja oddolnych
pomysłów
Mieszkańcy Żoliborza są bardzo aktywni społecznie. Przyczyny tej aktywności badani w
ramach wywiadów indywidualnych doszukiwali się głównie w długiej tradycji
społecznikowskiej na Żoliborzu – do czego przyczyniła się spółdzielnia WSM i związana z nią
tradycja, inspirująca aktywistów. Mieszkanie w takim miejscu jest dla nich często swego
rodzaju zobowiązaniem do kontynuacji:
Jest nam też bliska tradycja spółdzielcza (...) WSM był wzorem dla spółdzielni,
wybitnym osiągnięciem (aktywistka, wywiad indywidualny)
Nasz prezes, to jest facet, który urodził się, czy tam wychował na Ursynowie,
ale z całą premedytacją kupił sobie dom na Żoliborzu - on uznał, że to jest
dzielnica, która jest do życia. Poniekąd tak zrobił mój własny mąż, który (…)
pochodzi z Olsztyna i on przyjechał tutaj - więcej wie o Warszawie niż 99%
warszawiaków - celowo sobie kupił malutkie mieszkanie na starym WSM
(aktywistka, wywiad indywidualny)

Kolejnym powodem większej aktywności jest niewielka skala – Żoliborz jest małą dzielnicą,
gdzie łatwo zacieśnić kontakty sąsiedzkie, wiele osób zna się, chociażby „z widzenia”. Nie
ma większego problemu z nagłaśnianiem wydarzeń.
W ramach wywiadów indywidualnych aktywiści wskazywali, że zarówno urbanistyka i
architektura, jak i mentalność mieszkańców Żoliborza i sposób ich działania bardzo
sprzyjają działalności społecznej:
Jest to dobre miejsce. Pracowałam w korporacji, nigdy mnie takie działania nie
interesowały, przeprowadziłam się tutaj, no i proszę – działam. To wyjątkowe
miejsce, wyzwala skłonność do działania. To po części ludzie, po części dość
przyjazny urząd dzielnicy (aktywistka, wywiad indywidualny)
Mnie zawsze śmieszyło, że ludzie mówili, że Żoliborz to stan umysłu. Ale coś w
tym jest (aktywistka, wywiad indywidualny)
To jest fenomenalnie zaprojektowana dzielnica. Tak zaprojektowana, że ludzie
się rzeczywiście spotykają. To w przypadku tych starych osiedli było celowo
robione. To była celowa architektura społeczna. Nie żeby było idealnie - nigdzie
nie jest idealnie - ale w skali Polski, w skali Warszawy tutaj ludzie są dużo
bardziej świadomi właśnie (aktywistka, wywiad indywidualny)

Ponad jedna trzecia ankietowanych przez nas mieszkańców Żoliborza miała przynajmniej
raz pomysł na działanie oddolne w dzielnicy. Pomysły te mniej więcej tak samo często
pojawiały się wśród kobiet (35,3%) jak i wśród mężczyzn (36,8%). Najczęściej pojawiały się
wśród tych, którzy na Żoliborzu mieszkają od urodzenia (44,3%), a najrzadziej – wśród
tych, którzy mieszkają od 1 do 5 lat (28,8%). Dwie grupy wiekowe, u członków których
najczęściej pojawiają się takie pomysły, to grupa 25-39 lat i 40-59 lat, zaś najrzadziej –
grupa młodzieży (15-24 lata). Spośród podobszarów Żoliborza, najczęściej mieli pomysły
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mieszkańcy osiedla Marymont-Potok (56,0%), a najrzadziej – Żoliborza Centralnego na
wschód od Mickiewicza (19,2%). Pomysły takie stosunkowo często mają osoby pracujące na
etacie (46,5%) lub na umowie cywilnoprawnej (44,8%), a rzadziej – uczniowie/studenci
(13,0%) oraz emeryci i renciści (25,8%). Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której ci,
którzy mają najwięcej czasu na realizację pomysłów, jednocześnie takich pomysłów często
nie mają.
Wykres 5. Odsetek respondentów wg posiadania w ostatnich 3 lat pomysłów na ulepszenie życia na
Żoliborzu

0,3602

0,6398

Tak

Nie

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Zarówno ankiety, jak i wywiady indywidualne wskazują, że działaniem społecznym zajmują
się przede wszystkim osoby wykształcone i te, które mieszkają na Żoliborzu od wielu lat i
są zakorzenione w dzielnicy. Na nowych osiedlach Żoliborza (np. Żoliborz Artystyczny)
zgromadziło się też wiele osób stosunkowo młodych (chodzi tu o osoby w wieku 25-39 lat),
które są aktywne także w internecie.
Zapytani o pomysły na oddolne inicjatywy, mieszkańcy wskazali następujące:
•

•

komunikacja, ruch, parkowanie:
o

tworzenie nowych miejsc parkingowych (parking na Filareckiej,
unormowanie parkingu przy Teatrze Komedia)

o

uruchomienie dodatkowej linii autobusowej

o

„Światło pomarańczowe, które włącza się, kiedy pieszy jest 1-2 metry od
przejścia”

o

lepiej skomunikowane ścieżki rowerowe

o

skończenie ścieżek rowerowych zaczętych wzdłuż ul.Krasińskiego

remonty i modernizacje:
o

stworzenie placów zabaw dla dzieci (na skwerze koło pl.
Grunwaldzkiego, na „środkowym podwórku" na Sadach) lub ich
modernizacja

o

zagospodarowanie terenów wzdłuż Alei Wojska Polskiego, rewitalizacja
al. Wojska Polskiego
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•

•

o

zadbanie o drzewa, nasadzenie nowych drzew, zadbanie o zieleń

o

budowa obiektów sportowych (baseny, boiska) i ich modernizacja

o

remont zejścia do fosy Cytadeli

o

remont ul. Śmiałej, poprawienie odpływu wody z ulicy

o

postawienie poidełka z wodą

o

światła na Krasińskiego przy wejściu do parku

o

zbadanie stanu technicznego budynków (słychać odgłosy z sąsiednich
mieszkań, co jest uciążliwe

o

zamykane pomieszczenie na rowery na podwórku

o

postawienie słupków pomiędzy chodnikiem a ulicą

o

postawienie krytej wiaty na przystanku

o

park przy Wiśle zamiast Mostu Krasińskiego

o

rewitalizacja parku na górce Lelewela, żeby powstały ławki i latarnie

o

wymiana chodników na al. Wojska Polskiego

o

odnowienie zieleni przy budynku Popiełuszki 4, uzupełnienie nasadzenia
drzew na ul. Suzina pod budynkami VIII Kolonii

o

rewitalizacja terenów rekreacyjnych dla młodzieży i osób starszych na
terenie Sadów Żoliborskich

o

ściana wygłuszająca z roślin oddzielająca Cytadelę od Wisłostrady

organizacja wydarzeń:
o

spotkania sąsiedzkie

o

organizacja Dnia Sąsiada

o

targ ze zdrową żywnością i lokalnymi produktami. Odpowiednik
Warszawskiego Festiwalu Kulinarnego, tylko na mniejszą skalę

o

organizacja koncertów

o

letni cykl muzyki klasycznej

o

Dzień Dziecka na podwórku

o

"Spotkania dla ludzi, którzy siedzą w domu, np. dla seniorów, dla matek z
małymi dziećmi, żeby takie spotkania były blisko i w ciągu dnia"

o

"organizacja dni al. Wojska Polskiego tak jak na ul. Ząbkowskiej"

stworzenie instytucji, lokalu:
o

stworzenie przedszkola

o

stworzenie kawiarni, restauracji

o

stworzenie miejsc spotkań

o

otwarcie domu kultury (np. stworzenie domu kultury w Merkurym na
nieużywanej powierzchni na poziomie -1)

o

otwarcie nowego żłobka („ale nie z projektu unijnego, bo [taki żłobek] jest
mało dostępny ze względu na wymagania związane z projektem – FPD],
trzeba spełniać specjalne kryteria”)
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•

•

zajęcia dla mieszkańców:
o

lekcje samoobrony dla dziewczynek

o

zajęcia artystyczne w Miejscu Aktywności Lokalnej

o

maraton matematyczny w szkole

o

zajęcia filozoficzne dla dorosłych

o

spotkania szermiercze

inne:
o

aktywizacja seniorów

o

uświadamianie ludziom, że po psach należy sprzątać

o

zmiana nazwy ulicy

o

pomoc sąsiedzka

o

ochrona zieleni przed rozjeżdżaniem przez samochody

o

sprzątanie okolic domu

o

karne blokowanie źle parkujących

o

więcej miejsc do karmienia dla matek

o

zebranie historii Żoliborza: filmy, wywiady z sąsiadami/sąsiadkami, ze
starszymi mieszkańcami

o

„Żeby udostępnić mieszkańcom Sadów np. drabinę, aby zbierać owoce w
parku”

o

„Żeby rozpropagować wiedzę nt. użytkowania wody oligoceńskiej"

o

"Żeby park Sady Żoliborskie był ogrodzony i zamykany na noc i żeby był
monitoring, bo jest niebezpiecznie"

o

akcja zapobiegania wycince drzew na pl. Grunwaldzkim

Ponad połowa mieszkańców podjęła próbę realizacji swojego pomysłu. Próby takie
częściej podejmują osoby dłużej mieszkające na Żoliborzu. Co ciekawe, osoby młode
(15-24) i w wieku średnim (40-59) częściej podejmują próby realizacji pomysłów niż osoby
w wieku 25-39, co może wiązać się z intensywnym życiem rodzinnym i zawodowym tych
ostatnich (przydatne byłoby więc stworzenie wsparcia dla godzenia życia społecznego i
rodzinnego).
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Wykres 6. Podjęcie prób realizacji pomysłów przez mieszkańców

0,4681
0,5319

Tak

Nie

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Najważniejszą przyczyną niepodjęcia próby realizacji pomysłu jest wg badanych brak czasu
(na przyczynę tę wskazuje 38,6% mieszkańców). Istotne jest jednak, że także 38,6%
badanych albo niema wiedzy o tym, jak zrealizować dane działanie, albo też nie wie,
do kogo się w takiej sprawie zwrócić. Jak się okazuje, nie jest najważniejsza natomiast
bariera finansowa, na którą wskazało tylko 13,6% respondentów.
Wśród innych przyczyn wskazywano m.in.:
•

zbyt pracochłonne składanie wniosku do budżetu partycypacyjnego

•

„dopiero zbieram informacje o tym, jak działa budżet partycypacyjny”

•

działanie społeczne poza dzielnicą.
Wykres 7. Przyczyny niepodjęcia próby realizacji pomysłów
Nie mam na to czasu

38,6%

Brak mi wiedzy, jak to zrealizować

22,7%

Nie wiem, do kogo się zwrócić w tej sprawie

15,9%

Nie mam na to pieniędzy

13,6%
11,4%

Brak mi współpracowników
Nie widzę szans realizacji tego pomysłu

9,1%

Nie widzę nikogo, kto mógłby mi pomóc

9,1%
25,0%

Inne powody
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261
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Wśród badanych mieszkańców 62% wskazało, że nie angażuje się i nie angażowało się dotąd
w żadne działania społeczne na Żoliborzu. Ze względu na fakt, że w podobnych badaniach
respondenci najczęściej wskazują „brak czasu” bez sprecyzowania, z czego ten brak
wynika, zaproponowaliśmy respondentom bardziej szczegółową kafeterię odpowiedzi. Jak
się okazuje, brak czasu respondentów wynika przede wszystkim z zajmowania się rodziną
(29,6%) oraz pracą (24,7%). 17,3% badanych wskazało, że nie interesuje się działaniami
społecznymi. Stosunkowo rzadko wskazywano natomiast na brak pieniędzy,
współpracowników czy też wiedzy.
Wykres 8. Przyczyny niepodejmowania aktywności społecznej na Żoliborzu przez mieszkańców
Muszę przede wszystkim zająć się własną
rodziną
Muszę przede wszystkim zająć się własną
pracą

29,6%
24,7%

Nie interesuję się tym

17,3%

Nie mam sił/zdrowia

13,0%

Nie mam czasu z innych powodów

11,1%

Działam społecznie, ale poza dzielnicą

10,5%

Nie wiem, jak takie działania zacząć

9,3%

Nie mam pomysłu na takie działania

8,0%

Nie mam współpracowników/pomocników

4,9%

Nie mam pieniędzy/środków na realizację
takich działań

3,1%

Inne powody

17,9%
0,0%

7,5%

15,0%

22,5%

30,0%

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Wśród innych odpowiedzi wskazywano najczęściej krótki okres zamieszkania lub jego
tymczasowość („mieszkam tu od niedawna”, „nie wiem, jak długo będę tu mieszkać”) oraz
przekonanie o zbyt zaawansowanym wieku („jestem za stary”, „niech młodzi działają”).
Także wywiady indywidualne wskazują, że wiele osób mieszkających od niedawna na
Żoliborzu czy w Warszawie mniej się angażuje w działania społeczne, jednak czasami
wynika to także z „bariery wejścia” – takim osobom trudniej wdrożyć się w aktywizm
żoliborski, obsadzony osobami mieszkającymi na tym terenie od lat.
Mimo wolnego czasu, trudności z działalnością społeczną występują wśród seniorów,
którzy nieraz nie potrafią odnaleźć się w nowym, cyfrowym świecie, korzystać z takich
narzędzi jak budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna (więcej na ten temat w dalszej
części raportu). Przeszkadzają im też w aktywności problemy zdrowotne:
Ja znam np. taką Panią, która stara się walczyć o prawa emerytów, którzy są
schorowani, nie wychodzą i ta Pani, jest głosem tych osób. To jest zdecydowanie
grupa, której jest najtrudniej zawalczyć o siebie (aktywistka, wywiad
indywidualny)
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Trudno w działania społeczne zaangażować też najmłodszą grupę (licealistów, studentów).
Jak wskazuje jedna z respondentek, młodzi ludzie spędzają czas w swoim świecie (szkoły,
świat wirtualny) i nie chcą integrować się z innymi pokoleniami:
W klubie są dzieci z rodzicami, potem przerwa, i wreszcie dorośli, i seniorzy.
Młodzież działa, kiedy ich zapraszam, sami nie są aktywni (aktywistka, wywiad
indywidualny)

Jedna z respondentek wskazała, że grupą mniej aktywną, a możliwe, że także częściowo
wykluczaną z działalności społecznej, są osoby o poglądach prawicowych. Działalność
społeczna często kojarzy się z lewicą i prowadzona jest przez osoby o takich poglądach, co
może zniechęcać tych z przeciwnej strony sceny politycznej – a przecież tym osobom tak
samo zależy na dobru osiedla i mogą mieć równie interesujące pomysły.
W ogóle wszystko to co mówię jest takie - za przeproszeniem - mocno lewicowe,
a na pewno jest też taka duża część Żoliborza - jakby powiedzieć - z Kościołem
związana. Tak też wychodzi z tych badań, że np ci wyborcy PiS-u, to też jest
dosyć duża grupa (aktywistka, wywiad indywidualny)

Bardzo istotną, wskazaną w ramach badań jakościowych przyczyną zniechęcania się
mieszkańców do działań jest złe doświadczenie niezrealizowanego projektu, np. w
ramach budżetu partycypacyjnego (mowa o sytuacjach, w których projekt zdobył
wystarczającą liczbę głosów, ale nie został zrealizowany z przyczyn związanych z
trudnościami prawnymi lub infrastrukturalnymi). Problemem jest także opóźnianie się
realizacji projektów z BP. Jedno i drugie przyczynia się do zmniejszenia poczucia
sprawczości, a co za tym idzie, do obniżenia motywacji do dalszych działań.
To nie jest tak, że ludzie byli nieświadomi, tylko ludzie się trochę rozczarowali i
realnie poczuli, że nie mają aż takiego wpływu. No bo faktycznie, nie zrobiono
ileś tam tych projektów tak jak planowano... To znaczy, to nie wszystko była
wina miasta. Cześć projektów na poziomie dzielnicy też za późno była zrobiona
(aktywistka, wywiad indywidualny)
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Realizacja inicjatyw, trudności i czynniki sukcesu
Pesymizmem napawają dane dotyczące tego, na ile pomysły udaje się zrealizować.
Niestety w większej liczbie przypadków pomysłów nie udało się doprowadzić do szczęśliwej
realizacji. Na udaną realizację pomysłów częściej wskazywały kobiety (44,0%) niż
mężczyźni (26,9%). Sukces częściej niż porażka zdarzał się osobom prowadzącym własną
działalność gospodarczą (85,7% respondentów w tej grupie wskazało, że udało im się
przeprowadzić realizację inicjatywy), natomiast emeryci i renciści w zdecydowanej
większości wskazywali na porażkę (88,9%).
Wykres 9. Powodzenie w realizacji pomysłów mieszkańców
40,00%

37,25%

30,00%
21,57%

21,57%

20,00%
13,73%
10,00%
5,88%

0,00%

W ogóle się nie udało

Trudno powiedzieć/pomysł jest w trakcie
realizacji

Zdecydowanie się udało

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Jako najważniejsze bariery i trudności w realizacji pomysłów w ankietach mieszkańcy
wskazali przede wszystkim brak wsparcia ze strony Urzędu (15,7%), brak środków
finansowych i problemy prawne. Rzadko zdarza się natomiast negatywny stosunek
innych mieszkańców.
Wśród innych problemów wskazywano:
•

brak wiedzy o tym, jak zrealizować pomysł

•

słaby przepływ informacji

•

brak zaangażowania mieszkańców

•

konflikty i brak porozumienia („z placu zabaw korzystały jeszcze 2 przedszkola,
które mogłyby partycypować w kosztach, ale nie chciały tego zrobić, nie było
porozumienia”)

•

niedocenienie zaangażowania („nikt mi nie podziękował za moje zaangażowanie w
tą imprezę, za to ile pracy w to włożyłam”)
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Wykres 10. Najważniejsze problemy w realizacji oddolnych inicjatyw
Brak wsparcia ze strony Urzędu

15,7%

Brak pieniędzy

13,7%

Problemy prawne

11,8%

Brak zaangażowanych współpracowników

11,8%

Negatywny stosunek Urzędu Dzielnicy

11,8%

Negatywny stosunek mieszkańców

9,8%

Brak czasu

5,9%
3,9%

Negatywny stosunek innych instytucji
Brak wsparcia ze strony innych instytucji
Brak wiedzy o tym jak zrealizować pomysł

2,0%
0,0%
0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Największe trudności dotyczą realizacji wszelkich pomysłów związanych z inwestycjami,
infrastrukturą i przestrzenią. Głównym problemem prawnym są kwestie związane z
własnością gruntów i gospodarowaniem nieruchomościami (np. „zakaz wykorzystania
gruntów WSM do projektów w ramach budżetu partycypacyjnego”). Projekty dotyczące
infrastruktury wymagają też bardzo wielu uzgodnień między różnymi instytucjami. Jeżeli w
grupie inicjującej pomysł nie ma żadnej osoby, która miała do czynienia z procesem
inwestycyjnym, np. z budową – inicjatorzy pomysłów mogą szybko zniechęcić się do ich
realizacji.
To jest jeden z tych projektów, które wymagają bardzo wielu uzgodnień z
różnymi miejskimi instytucjami. Tramwaje Warszawskie, ZDM, organizacja
ruchu, Zarząd Zieleni - oni się wszyscy ze sobą muszą zgodzić i zatwierdzić ten
projekt (aktywistka, wywiad indywidualny)

Jednocześnie instytucje zajmujące się infrastrukturą, nie zawsze są przyjaźnie nastawione
do nowych pomysłów i respondenci wskazywali, że często mnożą one trudności prawne i
biurokratyczne. Wskazywane były też problemy z komunikacją – zarówno w ramach
samego Urzędu Dzielnicy, jak i między dzielnicą a jednostkami miejskimi.
Istotną trudnością w realizacji projektów bywa wspomniana już wcześniej bariera wejścia
dla osób, które na Żoliborzu mieszkają od niedawna. Osoby te nie mają często sieci
kontaktów lub poparcia, więc zniechęcają się do działania, tymczasem ci mieszkający w
dzielnicy od dawna są wprowadzani do pierwszego obiegu działaczy:
W każdym razie poznaliśmy się z panią N.N., która od razu rozpoznała X. jako
„swojego wychowanka” (uczyła w tej samej szkole), wie, że on jest chrzczony w
naszej parafii, i zgodziła się zarekomendować go. (…) Nam niesamowicie pomaga
to zakorzenienie. Przyjezdnym może być trudniej, X. ma prawo powiedzieć, że
„jest tu urodzony” (aktywistka, wywiad indywidualny)

Bardzo istotną dla realizacji oddolnych pomysłów instytucją jest Rada Osiedla, jednak
respondenci narzekali niejednokrotnie na brak kompetencji i konflikty w Radach.
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Zdobyliśmy dofinansowanie na realizację projektu. Rada Osiedla miała problem
z przyjęciem tej dotacji. Brakuje im inteligencji, kompetencji, wiedzy, są
dyskusje i emocje piętrowe, które są bardzo dalekie od kultury rozmowy, pracy i
dialogu (aktywistka, wywiad indywidualny)
Dalej – rady osiedli czy spółdzielnie, ale to jest śliski temat, bo tam często są
działacze, którzy mają, hm... różny pogląd. Ja przy parku spotkałem się z
bardzo dużym negatywnym podejściem ze strony samorządów spółdzielczych, co
wynikało z nieuregulowanych kwestii własności terenu (aktywista, wywiad
indywidualny)

Aktywne uczestnictwo w Radzie Osiedla wymaga także bardzo dużo wolnego czasu, co jest
trudniejsze dla osób mających dużo obowiązków zawodowych i rodzinnych.
Bardziej ogólnym problemem jest negatywizm i „hejt” części działaczy, zwłaszcza
politycznych, oraz mieszkańców. Niektórzy respondenci mówili o braku zaangażowania,
kiedy trzeba budować, i silnym zaangażowaniu w niszczenie lub spory.
Innym problemem, uniemożliwiającym wręcz działanie, jest brak zaangażowania i
aktywności ze strony mieszkańców i trudność ze znalezieniem współpracowników:
We wspólnocie bywa, że ludzie nie przychodzą, a żeby coś przegłosować, musi
być 50% powierzchni udziałowej, w naszym przypadku ok. 500 osób (aktywistka,
wywiad indywidualny)
Największym problemem są ludzie. Żeby to miejsce żyło i przetrwało, trzeba
uruchomić wolontariuszy, stworzyć środowisko zaangażowanych, młodych ludzi. I
to jest trudne (aktywista, wywiad indywidualny)

Najczęściej wskazywanym przez respondentów narzędziem wspierania realizacji pomysłów
jest budżet partycypacyjny. Jednak zgłaszano do niego także wiele zastrzeżeń. Dla
seniorów problemem było przygotowanie wniosków do BP i odnalezienie się w nim,
zwłaszcza w kwestiach inwestycyjnych. Trudna była także promocja projektu. Bardzo
istotnym problemem jest także wskazane wcześniej opóźnianie lub brak realizacji
projektów.
Z kolei inicjatywa lokalna jest póki co na Żoliborzu mało znana i dopiero rozpoczynają
się pierwsze działania w jej zakresie.
Brakuje przestrzeni do realizacji działań (np. sali na próby dla zespołu), co w pewnej
mierze związane jest z brakiem regularnie działającego, publicznego domu kultury.
Społeczny Dom Kultury pełni takie funkcje tylko częściowo, a miejsca komercyjne i
półkomercyjne nieraz są poza finansowym zasięgiem aktywistów.
Mieszkańcy, którym udało się z sukcesem zrealizować inicjatywę oddolną, najczęściej
wskazywali na zaangażowanie lidera inicjatywy (także – choć w mniejszym stopniu –
zespołu) oraz pomoc sąsiadów jako główne czynniki sukcesu. Czasami pomagał urząd,
natomiast nikt nie wskazał wsparcia przez organizacje pozarządowe czy inne instytucje
jako ważnego czynnika sukcesu.
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Wykres 11. Czynniki sukcesu oddolnych inicjatyw wg mieszkańców
Zaangażowanie lidera inicjatywy

50,0%

Pomoc sąsiadów

50,0%

Zaangażowanie zespołu

22,2%

Pomoc urzędu dzielnicy

16,7%

Inne przyczyny

16,7%

Pomoc organizacji pozarządowej

0,0%

Pomoc innej instytucji

0,0%
0,0%

12,5%

25,0%

37,5%

50,0%

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Respondenci badania jakościowego wskazują, że niezwykle istotnym czynnikiem sukcesu
jest zgrany zespół społeczników, który jest w stanie osiągnąć masę krytyczną potrzebną
do zrealizowania zadania i pozyskania współpracowników. Bardzo ważna jest właściwa
promocja inicjatywy, skierowana do odpowiedniej grupy odpowiednimi narzędziami:
Na Żoliborzu jest to na pewno kanał informatyczny, ale tylko dla niektórych
środowisk. Natomiast do osób starszych dociera prasa stricte żoliborska lub też
właśnie ulotki, plakaty wywieszane za pośrednictwem Spółdzielni
Mieszkaniowej. Może to być także Klub Seniora. Najlepszy efekt osiągnęliśmy,
kiedy ulotka była robiona nie dla wszystkich. Kiedy czcionka była większa,
tytułowana 'Drogi Seniorze...', była adresowana do osoby mającej zarówno swoje
ograniczenia, jak i swoje prawa (aktywista, wywiad indywidualny)

Istnieje potrzeba sprawnego docierania starszych mieszkańców, aby zmotywować ich do
zaangażowania w działania społeczne.
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Współpraca inicjatorów pomysłów z Urzędem Dzielnicy i innymi
instytucjami
Mieszkańcy przy realizacji własnych pomysłów najczęściej współpracowali z Urzędem
Dzielnicy, z innymi instytucjami (najczęściej były to: administracja budynków, spółdzielnia
mieszkaniowa, rada osiedla, radni dzielnicy, policja/straż miejska, szkoły) oraz z innymi
mieszkańcami. Na uwagę zasługuje, że tylko 5,9% badanych współpracowało z
organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wywiady wskazują, że jeśli na Żoliborzu
podejmowana jest np. jakaś interwencja wbrew woli mieszkańców, mieszkańcy czekają na
reakcję stowarzyszeń. Osoby zrzeszone w organizacjach pozarządowych wyznaczają
kierunek działań wokół danej sprawy. Mamy zatem do czynienia z niewystarczającym
przepływem informacji między mieszkańcami a organizacjami pozarządowymi, tak
jakby te dwie grupy działały często równolegle lub „silosowo”.
Wykres 12. Współpraca mieszkańców z innymi instytucjami przy realizacji pomysłów

Urząd Dzielnicy Żoliborz

37,3%

Inni współpracownicy/instytucje

37,3%

Inni mieszkańcy

33,3%

Realizowałam/em sam/a

19,6%

Urząd m.st. Warszawy

5,9%

Organizacja pozarządowa

5,9%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Aktywiści wskazywali w wywiadach, że dla nich także punktem pierwszego kontaktu jest
Urząd Dzielnicy, natomiast ci, którzy posiadają większą sieć kontaktów, często
bezpośrednio zwracają się do radnych:
„Prawdopodobnie my jako stowarzyszenie byśmy się zastanowili, potem
polecilibyśmy skontaktowanie się z Izą Rychter jako radną, która ma bardzo
duże doświadczenie; to jest nasza „skrzynka wiedzy” (aktywista, wywiad
indywidualny)

Mieszkańcy badani techniką ankietową ocenili współpracę z różnymi instytucjami.
Najwyżej oceniona została współpraca z organizacjami pozarządowymi i urzędem miasta
(choć jest ona rzadka), a najniżej – współpraca z Urzędem Dzielnicy. Jako przyczyny
takiego stanu rzeczy mieszkańcy wskazują najczęściej nieotrzymanie wsparcia lub
niezrealizowanie – mimo takiej obietnicy – pomysłu przez Urząd, niechętny stosunek
urzędników do pomysłów lub brak informacji zwrotnej/odpowiedzi na zgłoszony pomysł.
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Wykres 13. Średnia ocena współpracy z różnymi osobami/instytucjami w skali od 1 do 5

Inni współpracownicy/instytucje

3,7

Inni mieszkańcy

3,9

Organizacja pozarządowa

4

Urząd m.st. Warszawy

4

2,8

Urząd Dzielnicy Żoliborz
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Źródło: ankieta CATI z mieszkańcami, n=261

Światło na tę ocenę mieszkańców rzucają badania jakościowe. W ramach warsztatu
wydobywczego aktywiści wskazali szereg potrzeb i problemów związanych z realizacją
oddolnych pomysłów i współpracą z urzędem. Przedstawione są one w poniższej tabeli.
Tabela 10. Realizacja inicjatyw i współpraca z urzędem - problemy oraz potrzeby aktywistów
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REALIZACJA INICJATYW ORAZ WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM
PROBLEMY
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

brak proaktywnego podejścia
urzędników („nie da się”,
negowanie pomysłów mieszkańców
w ramach konsultacji pomysłów do
BP);
apodyktyczność urzędnicza;
subiektywna weryfikacja projektów
przez urząd;
luki prawne wynikające z planu
zagospodarowania przestrzennego (i
nie tylko) interpretowane
przeciwko pomysłodawcy(„nie chcą
wychodzić poza pewne ramy, bo
dostaną po łapach”)
problemy wykonawcze (np. z
wykonaniem
inicjatyw
zaplanowanych w ramach budżetu
partycypacyjnego – projekty
przechodzą, a nie są realizowane);
opóźniający się bieg realizacji
inicjatyw;

POTRZEBY
•
•
•
•
•
•
•
•

•

poprawa komunikacji między
mieszkańcami a urzędnikami;
zwiększenie neutralności
urzędników w stosunku do inicjatyw
mieszkańców;
pełen dostęp do informacji
publicznej;
rozstrzyganie problemów na korzyść
mieszkańców;
zwiększenie środków na wspieranie
inicjatyw;
większe tempo decyzyjności;
usprawnienie regulacji prawnych;
doszkolenie urzędników z zakresu
komunikacji (np. by umieli
komunikować mieszkańcom
niepopularne decyzje);
przybliżenie mieszkańcom i
aktywistom sposobów działania
urzędu.

słaba komunikacja i dostęp do
informacji publicznej (np. dlaczego
projekt nie zostanie wykonany);
b ra k k on s u l t a c j i s p oł e c zn y c h
(„przedsięwzięcia wychodzą na jaw,
gdy już kupiony jest np. projekt
architektoniczny”)
obawy przed rozmowami o trudnych
sprawach z mieszkańcami (obawa
przed negatywną informacją
zwrotną);
słabe umiejętności marketingowe i
PR w Urzędzie (urząd nie umie
przekonać mieszkańców do
niepopularnych decyzji);
niewystarczająca komunikacja
pozioma (między wydziałami
urzędu);
różnice polityczne między
burmistrzami;
nieznajomość sposobów działania
urzędu wśród mieszkańców
drażliwa reakcja mieszkańców.

Źródło: materiały z warsztatu przeprowadzonego w dniu 2.08.2018 r.
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Wskazane powyżej problemy potwierdzają diagnozę wyłaniającą się z przeprowadzonych
ankiet i wywiadów pogłębionych. Najważniejsze problemy we współpracy inicjatorów
pomysłów z Urzędem Dzielnicy związane są z brakiem realizacji zwycięskich projektów
budżetu partycypacyjnego, zwłaszcza infrastrukturalnych; niewystarczającym
zaangażowaniem urzędu oraz niewystarczającym przepływem informacji.
Osoby pragnące realizować oddolne inicjatywy potrzebują wiedzy na temat możliwych
problemów, które trzeba będzie pokonać w ramach realizacji działań, potrzebują
ułatwienia kontaktu z innymi działaczami i instytucjami, ale też wiedzy o możliwościach
i narzędziach wsparcia – istnieje co prawda odpowiednia strona internetowa Urzędu
Miasta (www.inicjatywa.um.warszawa.pl) i „Niezbędnik aktywnych mieszkańców” wydany
przez Urząd, ale nie wszyscy mają do niego dostęp i wiedzą, gdzie szukać informacji.
Ze strony urzędu powinna być pomoc, powinno się wydać taki podręcznik, jak
dochodzić do takich spraw, jakie problemy są do pokonania. Może to być
przekonanie lokalnych działaczy, powiedzenie, z kim się to robi, jak zacząć. Ja
szczęśliwie trafiłem na ludzi, którzy się na inwestycjach znają. Prawdą jest, że
myśmy na początku nie wiedzieli, jak sfinansować, zrobiliśmy listę
ewentualnych sponsorów, i przypadkowo jeden z nas wpadł na to, że jest BP, ale
to było dosłownie za pięć dziesiąta. Trzeba było zdobyć wszystkie dokumenty. Na
szczęście udało się zrobić spotkanie inwestorów, dostałem bardzo duże wsparcie.
Tu było dobrze (aktywista, wywiad indywidualny)

Szanse na stanie się miejscem pierwszego kontaktu przy realizacji oddolnych inicjatyw
mają także MAL-e, jednak rzadko wiedzieli o nich ankietowani mieszkańcy. Na znajomość
MAL-i wskazywali badani aktywiści i społecznicy. Przedstawiciele urzędu wskazują, że MALe będą traktować jako miejsce, gdzie można zdobyć kompendium wiedzy na temat
możliwości działania na Żoliborzu. Urząd chce poszerzać liczbę osób, które się z nim
kontaktują i przekazywać dobre praktyki z realizacji projektów poprzez MAL-e. Także
aktywiści wskazywali często, że podobne działania mogłyby wykonywać inne instytucje, a
niekoniecznie właśnie urząd:
...chyba że pojawi się jakaś grupa ludzi, która zechce wspomagać takie akcje,
czy to społecznie, czy to finansowana przez Budżet Partycypacyjny. Wtedy
odciążałoby się urząd. Chodzi o to, by było biurko, telefon, ludzie np. na bazie
wolontariatu, które zbierałyby sposoby realizacji poszczególnych rodzajów
przedsięwzięć, robiłyby ewidencję problemów, które pojawiają się przy
realizacji – to by było znakomicie (aktywista, wywiad indywidualny)

Z wywiadów z aktywistami wynika, że jakość ich współpracy z urzędem dzielnicy zależy
często od nastawienia konkretnych osób, które spotkają w urzędzie, a nie ogólnej polityki
władz lokalnych dotyczącej współpracy z mieszkańcami. Niemniej jednak, urząd dzielnicy
w wywiadach pojawia się jako instytucja generalnie otwarta na współpracę z
mieszkańcami. Dominuje podejście, że jeśli mieszkańcy zapewnią organizację lub też
merytoryczną opiekę nad jakąś inicjatywą – urząd dzielnicy chętnie ich wesprze.
Współpraca osób działających lub chcących działać na rzecz dzielnicy z urzędem miasta
możliwa jest nie tylko, dzięki wiedzy tych osób na temat działalności poszczególnych
komórek urzędu. Urzędnicy są zauważalni również w przestrzeni pozaurzędowej–
organizują spotkania i warsztaty dla mieszkańców, zatem są dostępni dla mieszkańców.

78

Współpraca i przepływ informacji między aktywistami
W przeprowadzonych wywiadach bardzo często respondenci wskazywali, że przepływ
informacji między aktywistami jest stosunkowo niewielki. Istnieją grupy aktywistów,
którzy są ze sobą w stałym kontakcie, jednak grupy te często nie kontaktują się ze sobą
nawzajem lub nawet nie wiedzą o swoim istnieniu. Ilustrują to np. poniższe wypowiedzi z
wywiadów:
Operuję w swoim środowisku, które jest mi bliżej znane (… ). Raczej nie stykam
się z innymi organizacjami, grupami (aktywista, wywiad indywidualny)
Jeśli coś potrzebujemy, to się kontaktujemy, i zastanawiamy się, co możemy
wspólnie zrobić. Ale generalnie, jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie, to te
kontakty są dosyć luźne (aktywista, wywiad indywidualny)

Często dochodzi przez to do sytuacji, kiedy to działania różnych organizacji lub aktywistów
dublują się bądź jedna osoba lub grupa podejmuje temat lub obszar działania, który był
już wcześniej podejmowany przez inną. Niektórzy respondenci wskazywali, że przydałaby
by się im wiedza o innych podobnych inicjatywach lub innych osobach/instytucjach
działających w podobnym zakresie:
Mówisz tu o panu X., który zrobił projekt z budżetu partycypacyjnego, a ja nic o
nim nie wiedziałem. Bardzo przydałaby się taka współpraca i w ogóle wiedza o
ludziach, którzy już coś na Żoliborzu zrobili, i mogą pomóc, przeprowadzić
przez ten proces. Ja np. o BP nic nie wiem, i korzystam z dużych sponsorów
(aktywista, wywiad indywidualny)

Przeprowadzone badanie wskazuje, że na Żoliborzu mamy do czynienia z „dwoma
obiegami” działalności społecznej – w pierwszym znajduje się krąg zakorzenionych w
dzielnicy, powiązanych siecią kontaktów osób, które znają się i nawzajem wspierają
(aktywiści, przedstawiciele NGOs, ruchów miejskich, radni). W drugim znajdują się inne
osoby, które też chciałyby działać, ale nierzadko nie mają odpowiedniej wiedzy, kontaktów
lub nie wiedzą, gdzie ich szukać.
O wskazanych wyżej trudnościach mówili także aktywiści w ramach warsztatu
wydobywczego. Najważniejsze problemy i potrzeby, jeśli chodzi o relację z otoczeniem,
wskazane są w poniższej tabeli.
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Tabela 11. Problemy i potrzeby aktywistów w zakresie relacji z otoczeniem

RELACJE Z OTOCZENIEM
PROBLEMY
•
•

•
•

brak dialogu między organizacjami;
dublowanie się działań między
aktywistami, organizacjami i
instytucjami (np. rewitalizacja Alei
Wojska Polskiego);
osoby wychodzące z organizacji
dalej „ciągną swoje tematy” – kilka
osób zajmuje się tym samym;
brakuje przepływu informacji,
wspólnej wiedzy o realizowanych
projektach;

POTRZEBY
•
•
•
•
•

•
•
•

platforma komunikacyjna (biuletyn,
internet, spotkania);
baza wiedzy o projektach (ścieżka
realizacji inicjatywy);
sieciowanie instytucji, organizacji
itp.;
baza aktywistów;
osoba zbierająca informacje o
inicjatywach, na temat tego, co się
dzieje (infolinia?) – wiedząca, jak
pracuje urząd i do kogo należy się
zgłaszać, pisać pismo);
nauka dobrych praktyk;
szkolenie siebie nawzajem przez
aktywistów;
edukacja i informacja społeczna dla
obywateli.

Źródło: materiały z warsztatu przeprowadzonego w dniu 2.08.2018 r.

Do współpracy aktywistów z różnych środowisk lub zrzeszonych grup (formalnych i
nieformalnych) dochodzi zazwyczaj, gdy pojawia się wspólna sprawa, np. zachowanie
imienia ulicy Tołwińskiego. W takich przypadkach najczęściej komunikują się oni przez
Internet – na forach internetowych, na grupach facebookowych lub poprzez petycje
podpisywane online. Z wywiadów z aktywistami wynika, że większość z nich posiada dobre
rozeznanie, jeśli chodzi o to, kto jakie posiada zasoby i umiejętności potrzebne do
podjęcia konkretnego działania. Nierzadko osoby działające aktywnie na rzecz dzielnicy,
rozpoczynają swoją działalność włączając się w pojedyncze wydarzenie z racji profesji,
którą wykonują na co dzień np. są architektami czy socjologami miasta. Znajomość
własnych zasobów i wiedza o tym, do kogo zwrócić się w danej sprawie wynika m.in. z
wielopokoleniowości żoliborskich sieci społecznych (wiele osób zna się tutaj „od
urodzenia”), a także niewielkiej powierzchni dzielnicy, co sprzyja kontaktom bezpośrednim
i niejednokrotnie tworzy klimat małego miasta.
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Podsumowanie. Główne wnioski z badania
Żoliborz w świetle statystyk
1. Żoliborz to jedna z dzielnic szczególnie predestynowanych do działalności
społecznej w postaci oddolnych inicjatyw. Jego charakter i tradycje dowodzą, że
jest to dzielnica w dużej mierze inteligencka (na co wskazują np. dobre wyniki
nauczania), z tradycją spółdzielczości (Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa).
2. Na terenie Żoliborza mieszka stosunkowo wiele osób starszych, które ze względu
na przebywanie na emeryturze mają wiele wolnego czasu.
3. Żoliborz jest dzielnicą dysponującą stosunkowo wysokim budżetem w przeliczeniu
na mieszkańca.
4. Zagęszczenie przedsiębiorstw na Żoliborzu należy do wysokich w porównaniu do
innych dzielnic, i na terenie dzielnicy działa dużo przedsiębiorstw usługowych,
zajmujących się m.in. kulturą, rozrywką, rekreacją i edukacją, a więc firm,
które mogłyby potencjalnie włączyć się w działania społeczne.
5. Warunki życia w dzielnicy są oceniane jako bardzo dobre. Wartością dla organizacji
inicjatyw oddolnych jest duża powierzchnia terenów zielonych i rekreacyjnowypoczynkowych. Powstaje wiele nowych mieszkań.
6. Aktywność w organizacjach pozarządowych na Żoliborzu należy do
najintensywniejszych w Warszawie. W porównaniu do innych dzielnic największy
jest też odsetek osób głosujących w budżecie partycypacyjnym.
7. Dużo do życzenia pozostawia żoliborska oferta kulturalna – formalnie istnieje
Społeczny Dom Kultury WSM, którego działania są jednak ograniczone. Rozproszone
centra kulturalne (w kawiarniach takich jak Prochownia) mają charakter
komercyjny lub półkomercyjny, co jest szczególnie trudne dla mieszkańców
aktywnie uczestniczących w kulturze i mających wysokie wymagania wobec oferty
kulturalnej – może to prowadzić np. do bariery finansowej. Wielokrotnie
wskazywano, że brakuje fizycznej przestrzeni do realizacji pomysłów (np. na
zorganizowanie próby zespołu).
8. Do najważniejszych potrzeb mieszkańców, zgłoszonych w ramach badania
ankietowego, należy uporządkowanie kwestii związanych z ruchem samochodowym:
z jednej strony potrzeba stworzenia nowych miejsc parkingowych, z drugiej strony
wiele osób wskazywało na zbyt duży ruch samochodów i wynikający zeń hałas.
Mieszkańcom zależy na terenach zielonych (zarówno ich zwiększaniu, jak i dbaniu o
istniejące), a także na budowie dalszych ścieżek rowerowych i stacji Veturilo,
zwiększeniu liczby i poprawie jakości koszy na śmieci, niektórzy wskazywali też na
rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej.
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Istniejące w Warszawie narzędzia wspierania inicjatyw oddolnych

9. W Warszawie istnieje szereg narzędzi wspierania oddolnych inicjatyw i partycypacji
obywatelskiej, z których mogą skorzystać mieszkańcy Żoliborza. Duża część tych
inicjatyw opisana jest na stronie internetowej www.inicjatywa.um.warszawa.pl.
10. Do najważniejszych narzędzi wsparcia należą: budżet partycypacyjny, popularny
na Żoliborzu bardziej niż w innych dzielnicach oraz inicjatywa lokalna, która z
kolei jest bardzo mało rozpropagowana wśród mieszkańców i jej wykorzystanie w
dzielnicy dopiero się zaczyna.
11. Miasto i dzielnica dysponują środkami na wspieranie działań organizacji
pozarządowych (otwarte konkursy ofert, małe granty), jednak przepływ
informacji i współpraca między mieszkańcami a organizacjami pozostawia wiele
do życzenia, mieszkańcy Żoliborza, chcąc realizować swoje pomysły, rzadko
nawiązują kontakt z organizacjami pozarządowymi. Także ilość środków na konkursy
ofert i małe granty jest stosunkowo niewielka, i istnieją tylko dwie kategorie
działań – kultura i sport.
12. Bardzo ważnym kompleksowym narzędziem wsparcia jest projekt „Warszawa
Lokalnie”, który stworzył szereg narzędzi wspierających inicjatywy oddolne.
Istotne jest jednak, by po zakończeniu realizacji projektu (tj. po grudniu 2018)
stworzone w jego ramach mechanizmy (szkolenia, punkt informacyjny itp.)nie
uległy likwidacji, a były wykorzystane w ramach żoliborskiego mechanizmu i w
innych miejscach miasta albo przez stały kontakt, albo przez stworzenie podobnych
rozwiązań (doradztwo, inkubator, mikrogranty);
13. Bardzo istotnym, nowym narzędziem wspierania lokalnej aktywności, są Miejsca
Aktywności Lokalnej, które pomagają mieszkańcom, tworzą dla nich przestrzeń i
budują społeczność. Na Żoliborzu póki co funkcjonują dwa MAL-e i to one są
naturalnymi „kandydatami” do istotnej roli w tworzonym mechanizmie wspierania
pomysłowości. Jednakże MAL-e wymagają, przynajmniej na pierwszym etapie,
wsparcia organizacyjnego i finansowego, a do korzystania z nich należy zachęcić
przede wszystkim osoby starsze, nieprzywykłe do takiej instytucji.

Aktywność mieszkańców w zakresie inicjatyw oddolnych
Struktura i charakterystyka aktywności oddolnej mieszkańców Żoliborza
14. Mieszkańcy Żoliborza należą do aktywnych społecznie. Ponad 1/3 badanych miała
przynajmniej raz pomysł na oddolne działanie w dzielnicy.
15. Najczęściej pomysły oddolne pojawiały się wśród tych, którzy na Żoliborzu
mieszkają od urodzenia (44,3%), a najrzadziej – wśród tych, którzy mieszkają od 1
do 5 lat (28,8%). Czasami wynika to z „bariery wejścia” – takim osobom (zwłaszcza
„przyjezdnym” spoza Warszawy) trudniej wdrożyć się w aktywizm żoliborski,
obsadzony osobami mieszkającymi na tym terenie od lat. Często wskazywano także,
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że osoby te traktują mieszkanie na Żoliborzu „tymczasowo” i przez to nie są
zainteresowane zaangażowaniem w budowanie lepszego życia w dzielnicy.
16. Grupa wiekowa, u której najczęściej pojawiają się takie pomysły, to 25-59 lat, zaś
najrzadziej – grupa młodzieży (15-24 lata) i osoby starsze.
17. Ponad połowa mieszkańców podjęła próbę realizacji swojego pomysłu. Próby takie
częściej podejmują osoby dłużej mieszkające na Żoliborzu. Osoby młode (15-24) i w
wieku średnim (40-59) częściej podejmują próby realizacji pomysłów niż osoby w
wieku 25-39, co może wiązać się z intensywnym życiem rodzinnym i zawodowym tej
ostatniej grupy.
18. Najważniejszą przyczyną niepodjęcia próby realizacji pomysłu jest wg badanych
mieszkańców brak czasu (na przyczynę tę wskazuje 38,6% mieszkańców). Istotne
jest jednak, że także 38,6% badanych albo nie ma wiedzy o tym, jak zrealizować
dane działanie, a kolejne 38,6% nie wie, do kogo się w takiej sprawie zwrócić.
Jak się okazuje, najważniejsza nie jest natomiast bariera finansowa, na którą
wskazało tylko 13,6% respondentów.
19. Brak aktywności społecznej wynika najczęściej z braku czasu, a ten ostatni – przede
wszystkim z zajmowania się rodziną (29,6%) oraz pracą (24,7%).
20. Bardzo istotną, wskazaną w ramach badań jakościowych przyczyną zniechęcania się
mieszkańców do działań jest złe doświadczenie niezrealizowanego projektu, np.
w ramach budżetu partycypacyjnego (mowa o sytuacjach, w których projekt zdobył
wystarczającą liczbę głosów, ale nie został zrealizowany z przyczyn związanych z
trudnościami prawnymi lub infrastrukturalnymi). Problemem jest także opóźnianie
się realizacji projektów. Jedno i drugie przyczynia się do zmniejszenia poczucia
sprawczości, a co za tym idzie, do obniżenia motywacji do działań. Zniechęcają
mieszkańców także wymagania biurokratyczne, trudności w wypełnianiu
wniosków i w uzyskaniu bezpośredniego, konkretnego wsparcia.
21. Pesymizmem napawają dane dotyczące tego, czy pomysły udaje się zrealizować.
Niestety w dużej liczbie przypadków (43%) pomysłów, o których mówili
ankietowani, nie udało się doprowadzić do szczęśliwej realizacji.

Trudności i bariery oraz czynniki sukcesu oddolnych inicjatyw na Żoliborzu
22. Do największych trudności i barier w realizacji inicjatyw oddolnych należą:
a. Szereg barier proceduralnych i prawnych związanych z projektami
infrastrukturalnymi, inwestycyjnymi, dotyczącymi przestrzeni i
budynków, w tym:
i. Trudności w wycenie przy pisaniu projektów do inicjatywy lokalnej i
budżetu partycypacyjnego (pomocne bywają tu osoby, które już
miały doświadczenie z realizacją czy pisaniem podobnych projektów,
albo też mają doświadczenie zawodowe w zakresie budowy/
remontów infrastruktury – taka osoba w zespole jest na wagę złota);
ii. Problemy prawne związane z własnością gruntów i gospodarowaniem
nieruchomościami (np. „zakaz wykorzystania gruntów WSM do
projektów w ramach budżetu partycypacyjnego”, konieczność
uzyskania pozwoleń od wielu zewnętrznych instytucji, np. PKP czy
PGE);
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iii. Projekty dotyczące infrastruktury wymagają też bardzo wielu
uzgodnień między różnymi instytucjami (np. projekt muralu –
konieczność uzgodnienia z sąsiednią dzielnicą, z Zarządem Zieleni,
Tramwajami Warszawskimi itp.). Jeżeli w grupie inicjującej pomysł
nie ma żadnej osoby, która miała do czynienia z procesem
inwestycyjnym, np. z budową – inicjatorzy pomysłów mogą szybko
zniechęcić się do ich realizacji.
b. Brak czasu, zwłaszcza w grupie 25-39, szczególnie intensywnie zajmującej
się życiem rodzinnym i zawodowym;
c. Trudności – zwłaszcza wśród seniorów – z korzystaniem z nowych narzędzi,
zwłaszcza wspomaganych cyfrowo;
d. Niełatwo jest dotrzeć z promocją danej inicjatywy do mieszkańców,
promocja wymaga dużych zasobów własnych (do niektórych mieszkańców,
zwłaszcza seniorów, nie da się dotrzeć bezkosztowo przez internet,
konieczne jest np. wydrukowanie ulotek i plakatów, co jest kosztochłonne);
e. Poczucie braku wsparcia ze strony urzędu;
f. Brak woli politycznej lub sprzeciw polityczny w sytuacjach, w których
realizacja jakiegoś działania wymaga zgody Rady Dzielnicy lub burmistrza;
g. Choć stosunkowo niewielu mieszkańców twierdzi, że największym
problemem w realizacji oddolnych inicjatyw są pieniądze, to jednak większe
inicjatywy potrzebują choćby niewielkiego dofinansowania. Pozyskanie go
sprawia nieraz trudności osobom, które nie mają umocowania w
organizacjach pozarządowych lub np. osobom starszym (zidentyfikowano
sytuacje, w których respondenci twierdzili, że „nie opłaca się wnioskować o
dotację na małe inicjatywy”) – dokumentowanie np. wkładu własnej pracy
jest trudne;
h. Konflikty i brak porozumienia; negatywizm i „hejt” części działaczy,
zwłaszcza politycznych, oraz mieszkańców (wskazywano na to zwłaszcza
przy omawianiu roli Rad Osiedla – co najmniej dwoje respondentów spotkało
się z sytuacją, w której odbiór danej inicjatywy w Radzie Osiedla był
zdecydowanie negatywny);
i. Bariera wejścia dla osób, które na Żoliborzu mieszkają od niedawna.

Czynniki sukcesu inicjatyw oddolnych
23. Do zidentyfikowanych czynników sukcesu inicjatyw oddolnych należą:
a. Zaangażowanie liderów i organizatorów – poświęcenie swojego wolnego
czasu;
b. Kompetencje społeczne i wykształcenie liderów;
c. Zgrany i wystarczająco duży zespół realizujący inicjatywę;
d. Zakorzenienie inicjatorów i realizatorów w społeczności dzielnicy/osiedla,
poczucie związku z dzielnicą;
e. Sieć kontaktów (zwłaszcza kontakty do osób „decyzyjnych”, aktywnych
radnych itp.);
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f. Dobra wola urzędników, ich życzliwe nastawienie, kompetencje miękkie,
nastawienie na współpracę, na wsparcie mieszkańców w ich inicjatywach;
g. Trafność pomysłu – jego zgodność z potrzebami mieszkańców;
h. Współpraca wszystkich stron realizujących projekt – inicjującej,
wykonującej, finansującej; zwłaszcza w sytuacji, w której uzgodnień musi
dokonać wiele instytucji i osób;
i. Silne sąsiedztwo (często związane z długim okresem wspólnego
zamieszkiwania);
j. Przestrzeń realizacji pomysłu dostępna i przyjazna dla uczestników (np.
dobry dostęp do klubu „Szafir”; hol na parterze jako miejsce realizacji
Sąsiedzkiego Sylwestra; Prochownia w Parku Żeromskiego);
k. Opieranie się na sieci kontaktów i wymianie zasobów pomiędzy
mieszkańcami
l. Konsekwencja działań, ich cykliczność i rozpoznawalność budowanie tym
samym wizerunku osób aktywnych, co powoduje wzrost zaufania do tych
osób i chęć zaangażowania się mieszkańców w działania przez nie
organizowane;
m. Rozpoznawalność działaczy i związane z tym zaufanie do nich
n. Korzystanie ze skutecznych narzędzi internetowych (np. Petycje.pl).

Współpraca z Urzędem Dzielnicy i innymi instytucjami oraz aktywistami
24. Urząd Dzielnicy jest w powszechnej świadomości „miejscem pierwszego kontaktu”
dla mieszkańców realizujących oddolne inicjatywy, jedna osoba przychodząca „z
zewnątrz” do Urzędu może mieć problem ze znalezieniem odpowiedniej osoby czy
wydziału, który pomoże w realizacji jej inicjatywy;
25. W wywiadach aktywiści pozytywnie oceniali urząd (chęć pomocy, łatwa
komunikacja, istnienie komórki wspierającej pomysły), jednak zwracali także
uwagę na kwestie, które wymagają poprawy:
a. brak proaktywnego podejścia urzędu („nie da się”, negowanie pomysłów
mieszkańców w ramach konsultacji); luki prawne wynikające z planu
zagospodarowania przestrzennego (i nie tylko) interpretowane przeciwko
petentowi
b. apodyktyczność urzędnicza;
c. słaba komunikacja i dostęp do informacji publicznej (np. dlaczego projekt
nie zostanie wykonany);
d. brak konsultacji społecznych („przedsięwzięcia wychodzą na jaw, gdy już
kupiony jest np. projekt architektoniczny”)
e. niewystarczająca komunikacja pozioma (między wydziałami);
f. różnice polityczne między burmistrzami;
g. opóźniający się bieg realizacji inicjatyw.
26. Istotną trudnością jest nieznajomość sposobów działania urzędu wśród
mieszkańców. Respondenci wskazują często, że brak im przewodnika w Urzędzie
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Dzielnicy, który mógłby pomóc im w przejściu przez labirynt koniecznych do
załatwienia formalności;
27. Bardzo istotną dla oddolnych inicjatyw instytucją są spółdzielnie mieszkaniowe i
rady osiedli. W niektórych przypadkach (np. Klub „Szafir” na osiedlu ZatrasieRudawka) z funduszu kulturalnego prowadzone są interesujące działania dla
wszystkich mieszkańców; jednakże badanie wskazuje też, że spółdzielnie często
odchodzą od takich działań, a problemem w przypadku rad osiedli są konflikty
polityczne i nierzadko brak kompetencji. Zaangażowanie w rady osiedli wymaga też
wiele czasu.
28. Przepływ informacji między aktywistami jest stosunkowo niewielki. Istnieją
grupy aktywistów, którzy są ze sobą w stałym kontakcie, jednak grupy te często nie
kontaktują się ze sobą nawzajem lub nawet nie wiedzą o swoim istnieniu.
29. Czasem dochodzi przez to do sytuacji, kiedy to działania różnych organizacji lub
aktywistów dublują się bądź jedna osoba lub grupa podejmuje temat lub obszar
działania, który był już wcześniej podejmowany przez inną.
30. Istnieją trudności ze współpracą i przepływem informacji między tzw. „zwykłymi”,
niezrzeszonymi mieszkańcami a organizacjami pozarządowymi. Mieszkańcy mający
pomysł rzadko myślą o zgłaszaniu się z nim do NGOs. Jednocześnie wywiady
wskazują, że jeśli na Żoliborzu podejmowana jest np. jakaś interwencja wbrew
woli mieszkańców, mieszkańcy czekają na reakcję stowarzyszeń. Sytuacja ta
sprawia wrażenie, jakby te dwie grupy działały często równolegle lub „silosowo”.
31. Na Żoliborzu mamy do czynienia z „dwoma obiegami” działalności społecznej – w
pierwszym znajduje się krąg zakorzenionych w dzielnicy, powiązanych siecią
kontaktów osób, które znają się i nawzajem wspierają (aktywiści, przedstawiciele
NGOs, ruchów miejskich, radni). W drugim znajdują się inne osoby, które też
chciałyby działać, ale nierzadko nie mają odpowiedniej wiedzy, kontaktów lub nie
wiedzą, gdzie ich szukać.

Potrzeby inicjatorów i organizatorów pomysłów
32. Do najważniejszych potrzeb inicjatorów i organizatorów pomysłów należy:
a. wiedza na temat możliwych problemów, które trzeba będzie pokonać w
ramach realizacji inicjatyw oddolnych (zwłaszcza inwestycyjnych i
infrastrukturalnych);
b. ułatwienie kontaktu z innymi działaczami i instytucjami (platforma
komunikacyjna – biuletyn, internet, spotkania);
c. wiedza o możliwościach i narzędziach wsparcia – istnieje co prawda
odpowiednia strona internetowa Urzędu Miasta
(www.inicjatywa.um.warszawa.pl) i „Niezbędnik aktywnych mieszkańców”
wydany przez Urząd, ale nie wszyscy mają do niego dostęp i wiedzą, gdzie
szukać informacji;
d. wiedza o innych podobnych inicjatywach lub innych osobach/instytucjach
działających w podobnym zakresie (baza wiedzy o projektach, baza dobrych
praktyk);
e. poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędnikami (bieżące i
bezpośrednie informowanie bez opóźnień o statusie procedowanych
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projektów/wniosków; odpowiednio wczesne informowanie mieszkańców o
planach urzędu; jaśniejsza strona internetowa np. w zakresie inicjatywy
lokalnej);
f. pełen dostęp do informacji;
g. rozstrzyganie problemów na korzyść mieszkańców;
h. zwiększenie środków na wspieranie inicjatyw (w tym konkursy dla NGOs i
małe granty, inicjatywa lokalna, być może dodatkowy regranting lub
program małych grantów);
i. większe tempo decyzyjności;
j. doszkolenie urzędników z zakresu komunikacji (np. by umieli komunikować
mieszkańcom niepopularne decyzje);
k. przybliżenie mieszkańcom i aktywistom sposobów działania urzędu (często
mieszkańcy i aktywiści nie znają procedur koniecznych np. do przyjęcia
projektu w ramach BP lub sposobu procedowania wniosku o mały grant lub w
ramach inicjatywy lokalnej);
l. zainteresowanie działaniami ze strony urzędu i instytucji i jej
monitorowanie;
m. docenienie realizowanych działań i zaangażowania.
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Rekomendacje do stworzenia mechanizmu współpracy
1. Dla wszystkich mieszkańców Żoliborza powinna zostać stworzona jedna „instytucja”
wspierająca oddolne pomysły – zgodna z ideą hubu, zobrazowaną zagranicznymi
dobrymi praktykami zebranymi w oddzielnym raporcie „Dobre praktyki z Polski i
zagranicy”. Słowo „instytucja” zostało celowo zapisane w cudzysłowie, nie chodzi
bowiem o tworzenie np. nowej jednostki organizacyjnej Urzędu, nowej organizacji
pozarządowej czy nowej przestrzeni. Istotą nowej „instytucji” będzie:
a. stała możliwość kontaktu (najlepiej, by w nowopowstającym hubie
dyżurowała jedna lub kilka osób przez cały tydzień) w miejscu dostępnym
dla mieszkańców, a także kontaktu telefonicznego i internetowego;
b. jedna marka (nazwa) przyjazna dla mieszkańców, dobrze kojarząca się, logo
i identyfikacja wizualna;
c. posiadanie i ciągłość zasobów wiedzy i sieci kontaktów.
2. Instytucja wspierająca pomysły nie powinna być wydziałem Urzędu (Urząd należy
odciążyć), ale powinna mieć stały kontakt z Urzędem i radnymi. Urząd powinien być
poinformowany o istnieniu hubu i powinien kierować doń mieszkańców
przychodzących z pomysłami na działania;
3. Instytucję taką powinna stworzyć „Koalicja ludzi dobrej woli” – instytucji
publicznych, przedsiębiorców, aktywistów, organizacji pozarządowych, spółdzielni,
rad osiedli etc. koalicja partnerstw i ich członków. Zarządzanie hubem powinno
mieć charakter partycypacyjny.
4. Główne funkcje i zadania hubu powinny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby, a
zatem obejmować powinny:
a. Przeprowadzenie mieszkańca, który przychodzi z pomysłem, przez cały
proces jego realizacji z wykorzystaniem wszystkich możliwych narzędzi
wsparcia (np. w przypadku budżetu partycypacyjnego – od napisania
wniosku, przez pozyskanie osób, które poprą projekt, promocję, następnie
udział w realizacji);
b. Szczególnie silne wsparcie powinno dotyczyć projektów inwestycyjnych,
infrastrukturalnych; z hubem powinni współpracować doświadczeni
specjaliści udzielający, kiedy trzeba, informacji lub doradztwa w sprawie
tego typu procesów;
c. Gromadzenie informacji o realizowanych obecnie i w przeszłości, a także
planowanych na przyszłość inicjatywach i projektach na Żoliborzu w formie
ogólnodostępnej bazy danych i udzielanie informacji na ten temat wszystkim
zainteresowanym;
d. Docenienie aktywnych mieszkańców np. w formie nagród;
e. Prezentacja i propagowanie dobrych praktyk;
f. Gromadzenie informacji o sposobach realizacji pomysłów, narzędziach
wsparcia poza dzielnicą i poza Urzędem Miasta (np. takich jak mikrogranty z
FIO) i udzielanie informacji na ten temat wszystkim zainteresowanym;
g. Inwentaryzacja najważniejszych problemów, jakie występują w zakresie
realizacji pomysłów oddolnych;
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h. Tworzenie bazy kontaktowej aktywistów, którzy chcą zaangażować się w
pomoc innym lub chcą dzielić się swoimi doświadczeniami;
i. Wsparcie przepływu informacji między niezrzeszonymi mieszkańcami a
organizacjami pozarządowymi;
j. Wsparcie w zakresie kontaktu z Urzędem Dzielnicy i innymi instytucjami
(edukacja obywateli w zakresie sposobu działania dzielnicy, miasta etc.);
k. Jeśli to możliwe – wspieranie finansowe inicjatyw oddolnych w ramach
mikrograntów;
l. Pomoc w godzeniu życia społecznego z rodzinnym i zawodowym (np. zajęcia
dla dzieci lub opieka nad nimi);
m. Prowadzenie infolinii w ww. zakresie;
5. Realizacja podobnych pomysłów przez osoby o mniejszych kompetencjach
cyfrowych, społecznych i nieposiadające kontaktów np. w radzie dzielnicy mogłaby
być dużo trudniejsza. Dlatego powstający w ramach projektu „Pole dla Pomysłów”
mechanizm powinien szczególnie wychodzić naprzeciw potrzebom takich osób. W
przypadku grupy osób starszych najlepszym sposobem komunikacji i informowania o
możliwym wsparciu dla lokalnych inicjatyw jest bezpośredni kontakt (przykład
kontaktu przez domofon w ramach Sąsiedzkiego Sylwestra przy ul. Mickiewicza),
kontakt przez SMS.
6. Skuteczną metodą powiadamiania mieszkańców z każdej grupy wiekowej są plakaty
rozwieszane na każdej klatce (muszą one uwzględniać ograniczenia grupy
seniorów – np. duża czcionka);
7. Do innych grup, które powinny zostać potraktowane priorytetowo w ramach
wsparcia hubu, należą:
a. Osoby mieszkające na Żoliborzu od niedawna;
b. Osoby młode (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci).
8. Istotne jest wykorzystanie już istniejącego potencjału osób i grup, które
realizowały już wspólnie działania – np. sąsiedztwa przy ul. Mickiewicza, osób
odpowiedzialnych za Ogród w Witkacym, mural AK itp. Osoby te należy zapraszać
do nowych inicjatyw i do dzielenia się własnymi doświadczeniami. W tym celu
należałoby wykorzystać bazę aktywistów, którą dysponować będzie tworzony hub.
9. Instytucją, która może stanowić doskonałą podstawę dla tworzonego hubu, są MALe, jednak istotne jest, by osoby tam pracujące nie zostały zbyt mocno obciążone –
należy wzmocnić pracowników MAL-i.
10. Do możliwych źródeł finansowania hubu należą np:
a. Wspólny fundusz crowdfundingowy (podobnie finansowany jest Fundusz
Obywatelski), przy wykorzystaniu takich platform jak Patronite;
b. Konkurs Dzielnicy na regranting (wyłonienie operatora – organizacji
pozarządowej).
11. Nowotworzonemu hubowi powinny przyświecać założenia i wartości:
a. akcent na dobro wspólne i wspólnotowość;
b. tworzenie klimatu do dialogu;
c. budowanie mostów w poprzek podziałów i baniek społecznych;
d. tworzenie pretekstu do dyskusji o wspólnym dobru;
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e. wychodzenie do różnych grup osób, łączenie różnych światów (mieszkańców,
aktywistów, biznesu, samorządu, NGOs);
f. inkluzywność: rozwiązanie problemu nierównego dostępu, rywalizacji (w
mechanizmach typu budżet partycypacyjny często mamy do czynienia z
mechanizmem typu „silniejszy wygrywa”);
g. tworzenie społeczności osób czujących się częścią procesu tworzenia i
testowania;
h. stworzenie otwartej grupy liderów projektu;
i. działanie w różnych miejscach dzielnicy;
j. uczenie się (stworzenie mechanizmu, który będzie otwarty na stały napływ
wiedzy i będzie się aktualizował pod wpływem nowej wiedzy).
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Literatura i linki
Facebook: Miasto Stołeczne Warszawa, Nowy Żoliborz, Stowarzyszenie Żoliborzan, Tęcza
od Kuchni, PraCoVnia Art-Club, Czytelnia pod Sowami, Piwnica Poetycka, Miasto Jest
Nasze.
Strony internetowe:
•

www.zoliborz.org.pl

•

www.nowyzoliborz.pl

•

izoliborz.pl

•

https://zdm.waw.pl/miejski-system-informacji/obszary-msi/dzielnica-zoliborz/

Artykuły prasowe online:
•

http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/1,141635,20502317,darmowawoda-w-zoliborskich-kawiarniach-i-restauracjach-kranowka.html

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,20505517,w-knajpach-nazoliborzu-kranowka-za-darmo.html

•

http://bliss.natemat.pl/186941,coraz-wiecej-lokali-gastronomicznych-oferujedarmowa-wode-z-kranu-w-warszawie-pod-tym-wzgledem-kroluje-zoliborz

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23474626,dekomunizacja-wwarszawie-sad-zostawia-12-starych-ulic-dabrowszczakow.html

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23143903,ul-tolwinskiegoniesprawiedliwie-zdekomunizowana-pis-wymazac.html

•

http://www.zoliborzanie.org/2017/12/w-obronie-stanisawa-towinskiego.html

•

t t p s : / / w w w . p e t y c j e o n l i n e . c o m /
oliborz_potrzebuje_szkoy_podstawowej_i_przedszkola

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23113874,nowa-szkola-nazoliborzu-z-obserwatorium-i-garazem-ratusz.html

•

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ostra-klotnia-o-plan-miejscowybrradni-po-bronia-deweloperow,255244.html

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23297876,plan-zoliborzapoludniowego-nie-podzielam-radosci-zielen-przy.html

•

https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,plan-dla-zoliborza-deweloperzyzapowiadaja-walke-o-odszkodowania,257820.html

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22797730,zoliborz-przebijac-ulrydygiera-do-powazkowskiej-czy-nie.html

•

http://www.zm.org.pl/?a=udp_rydygiera-182

•

https://izoliborz.pl/artykul/czytelnia-pod-sowami/442296

•

http://www.nowyzoliborz.pl/centrum-lokalne-plac-grunwaldzki/
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•

https://konsultacje.um.warszawa.pl/aktualnosci/raport-z-konsultacji-spolecznychcentrum-lokalnego-na-zoliborzu

•

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23472236,zoliborz-budujacentrum-lokalne-wycieto-wiecej-drzew-niz.html

Raporty i publikacje:
•

Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, Główny
Urząd Statystyczny 2017;

•

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach. Raport z badania ilościowego,
Millward Brown dla Urzędu m.st. Warszawy, 2014.

•

Tworzymy żoliborskie Miejsce Aktywności Lokalnej (oprac. Ludwika Ignatowicz),
październik 2017;

•

Zaplanujmy razem centrum lokalne na Żoliborzu (oprac. Ludwika Ignatowicz,
Katarzyna Wala, Agata Ponichtera), listopad 2016.
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Aneks: Zastosowane narzędzia badawcze
Sondaż z mieszkańcami Żoliborza
Szanowna Pani/Szanowny Panie!
Jestem przedstawicielką/em Fundacji Pole Dialogu. Prowadzimy ankiety z mieszkańcami
Żoliborza na temat życia w dzielnicy, pomysłów na jego ulepszenie.
1. Czy jest Pani/Pan mieszkanką/mieszkańcem Żoliborza?
a. Nie -> KONIEC ANKIETY („Dziękujemy bardzo i mam nadzieję na spotkanie w
Państwa okolicy”)
b. Tak
Chcemy stworzyć i przetestować mechanizm sieciowania i wspierania pomysłowości
mieszkańców, czyli – mówiąc prościej – system, który pomoże wszystkim osobom mającym
pomysły na poprawę życia na Żoliborzu w doprowadzeniu do szczęśliwej ich realizacji.
Mogą to być różne pomysły – od odnowienia trawnika czy podwórka po organizację imprezy
kulturalne. Żeby dostosować nasz system do potrzeb mieszkańców, prowadzimy krótkie
ankiety z mieszkańcami. Czy poświęci Pani/Pan 5 minut na ankietę?
[opcjonalnie: Najpierw muszę jeszcze zadać pytanie: w której z grup wiekowych znajduje
się Pani/Pan?]
2. Grupa wiekowa:
a. 15-24
b. 25-39
c. 40-59
d. 60 i więcej
3. W
1.
2.
3.
4.
5.

której części Żoliborza mieszka Pani/Pan?
Marymont-Potok
Sady/Zatrasie
Żoliborz Południowy/Powązki
Żoliborz Centralny – na zachód od Mickiewicza
Żoliborz Centralny – na wschód od Mickiewicza

4. Gdyby mogła/mógł Pani/Pan zmienić, ulepszyć lub poprawić jedną rzecz na
Żoliborzu, to co by to było?(jeśli mieszkaniec wskaże więcej, też zapisujemy)
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
5. Czy w ostatnich 3 latach miał/a Pan/i pomysł na jakieś działanie, które warto
byłoby zorganizować/zrealizować na Żoliborzu dla dobra mieszkańców?
a. Nie -> pyt. 14
b. Tak -> pyt. 6
6. Co to był za pomysł/pomysły? (wpisać poniżej, jeśli jest wiele – wskazać jeden
najważniejszy)
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7. Czy podjął Pan/podjęła Pani próbę realizacji tego pomysłu? (jeśli w pyt. 6 było
kilka – odnosimy się do najważniejszego)
a. Nie -> pyt. 8
b. Tak -> pyt. 9
8. Dlaczego nie podjął/podjęła Pan/i próby?(wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi)
a. Nie widzę szans realizacji tego pomysłu
b. Nie mam na to pieniędzy
c. Nie mam na to czasu
d. Brak mi wiedzy, jak to zrealizować
e. Brak mi współpracowników
f. Nie widzę nikogo, kto mógłby mi pomóc
g. Nie wiem, do kogo się zwrócić w tej sprawie
h. Inny powód, jaki?.......................
Po pytaniu 8 przejść do pytania 14.
9. Z kim współpracował/a Pan/i przy realizacji tego pomysłu? (dowolna liczba
odpowiedzi)
a. Urząd Dzielnicy Żoliborz
b. Urząd m.st. Warszawy
c. Organizacja pozarządowa
d. Przedsiębiorstwo
e. Parafia
f. Inni mieszkańcy
g. Inni współpracownicy/instytucje (jakie?)....
h. Realizowałam/em sam/a -> pyt. 11
10.Jak ocenia Pani/Pan tę współpracę? (ocenić tylko dla wskazanych w pytaniu 9)
Zdanie

1
Bardzo
źle

2
Źle

3
4
Średnio Dobrze

5
Bardzo
dobrze
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Nie wiem/
trudno
powiedzieć

Urząd Dzielnicy Żoliborz
Urząd m.st. Warszawy
Organizacja pozarządowa
Przedsiębiorstwo
Parafia
Inni mieszkańcy
Inni wskazani współpracownicy/
instytucje (1) ....
Inni wskazani współpracownicy/
instytucje (2) ....
Inni wskazani współpracownicy/
instytucje (3):
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11.Jakie były najważniejsze problemy w trakcie realizacji pomysłu? (wskazać
maksymalnie 2 najważniejsze problemy)
a. Brak pieniędzy
b. Brak czasu
c. Problemy prawne
d. Brak zaangażowanych współpracowników
e. Brak wiedzy o tym, jak zrealizować pomysł
f. Brak innych informacji, jakich?..........
g. Brak wsparcia ze strony Urzędu
h. Brak wsparcia ze strony innych instytucji, jakich?.............
i. Negatywny stosunek Urzędu Dzielnicy
j. Negatywny stosunek mieszkańców
k. Negatywny stosunek innych instytucji, jakich?...............
l. Inne, jakie?.............
12.W jakim stopniu udało się zrealizować ww. pomysł/pomysły?
a. W ogóle się nie udało -> pyt. 17
b. Raczej się nie udało -> pyt. 17
c. Trudno powiedzieć/pomysł jest w trakcie realizacji -> pyt. 17
d. Raczej się udało
e. Zdecydowanie się udało
13.Co przede wszystkim spowodowało, że pomysł udało się zrealizować? (wskazać
maksymalnie 2 najważniejsze czynniki)
a. Zaangażowanie lidera inicjatywy
b. Zaangażowanie zespołu
c. Pomoc sąsiadów
d. Pomoc urzędu dzielnicy
e. Pomoc organizacji pozarządowej
f. Pomoc innej instytucji, jakiej?...........
g. Inne, jakie?.........
Po pytaniu 13 przejść do pyt. 17
Działania społeczne
14.Czy w ostatnich 3 latach angażował/a się Pani/Pan w jakiekolwiek działania
społeczne na terenie Żoliborza?
a. Nie -> pyt. 16
b. Tak -> pyt. 15
15.Jakie były to działania? (wpisać poniżej)
Po pytaniu 15 przejść do pyt. 17
16.Nie -> dlaczego? (wskazać maksymalnie 2 najważniejsze czynniki)
a. Działam społecznie, ale poza dzielnicą
b. Muszę przede wszystkim zająć się własną rodziną
c. Muszę przede wszystkim zająć się własną pracą
d. Nie mam czasu z innych powodów
e. Nie mam pieniędzy/środków na realizację takich działań
f. Nie mam pomysłu na takie działania
g. Nie wiem, jak takie działania zacząć
h. Nie mam współpracowników/pomocników
i. Nie mam sił/zdrowia
j. Nie interesuję się tym
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k. Inny powód, jaki?......
PYTANIA METRYCZKOWE
17.Wykształcenie
a. Podstawowe/gimnazjalne
b. Zasadnicze zawodowe
c. Średnie ogólnokształcące
d. Średnie techniczne
e. Wyższe
18.Status zawodowy:
a. Emeryt/rencista
b. Pracujący na etacie
c. Pracujący na umowie cywilnoprawnej
d. Prowadzący własną działalność gospodarczą
e. Bezrobotny
f. Uczeń/student
g. Inne, jakie?.............................
19.Od jak dawna mieszka Pani/Pan na Żoliborzu?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Od 1-5 lat
Od 6-10 lat
Od 11-15 lat
Od 15-20 lat
Dłużej niż 20 lat
od urodzenia

20.Płeć (wypełnia ankieter)
a) kobieta
b) mężczyzna
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Ankieta dla członków organizacji pozarządowych z terenu dzielnicy
Żoliborz
Szanowni Państwo,
jako Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Urzędem Dzielnicy Żoliborz chcemy stworzyć
i przetestować w dzielnicy „Pole dla pomysłów” – mechanizm sieciowania i wspierania
pomysłowości, czyli narzędzie, które pomoże wszystkim osobom mającym pomysły na
poprawę życia na Żoliborzu w doprowadzeniu do ich szczęśliwej realizacji.
Bardzo istotna jest tu rola organizacji pozarządowych jako generatorów pomysłów i
„punktów pierwszego kontaktu” dla mieszkańców, którzy mają takie pomysły. Dlatego też
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział w krótkiej ankiecie na temat
pomysłowości na Żoliborzu. Państwa wiedza i doświadczenie są dla nas bezcenne!
Wypełnienie ankiety potrwa ok. 12-15 minut.
Pytania wstępne
1.Czy Państwa organizacja realizowała w ciągu ostatnich 3 lat jakiekolwiek działania na
Żoliborzu?
a) Nie -> koniec ankiety
b) Tak
2. Proszę wypisać poniżej 1-2 najważniejsze działania/inicjatywy/projekty/
przedsięwzięcia realizowane przez Państwa na Żoliborzu w ostatnich trzech latach.
Jeżeli realizują Państwo wiele działań, proszę wskazać te, którym poświęcili Państwo
najwięcej czasu.
a) .................. (NAZWA 1)
b) ,.................. (NAZWA 2)
Działania/przedsięwzięcia – ocena
Blok wyświetlany dla każdego ze wskazanych w pyt. 2 przedsięwzięć
3.W których obszarach Żoliborza było/jest realizowane działanie NAZWA?
a) Marymont-Potok
b) Sady/Zatrasie
c) Żoliborz Południowy/Powązki
d) Żoliborz Centralny – na zachód od Mickiewicza
e) Żoliborz Centralny – na wschód od Mickiewicza
4.Jakich obszarów dotyczy/dotyczyło działanie NAZWA? (proszę wskazać maksymalnie
2-3 najważniejsze obszary)
a) Działalność charytatywna
b) Infrastruktura lokalna (drogi, chodniki, trawniki itp.)
c) Kultura i sztuka
d) Edukacja
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e) Zdrowie
f) Pomoc społeczna
g) Niepełnosprawni
h) Ekologia
i) Przedsiębiorczość
j) Sport i rekreacja
k) Inne, jakie?...................
5. Kto
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

jest/był pomysłodawcą/inicjatorem działania NAZWA?
Mieszkaniec/mieszkańcy dzielnicy
Zarząd organizacji
Pracownik organizacji
Darczyńca
Urząd Dzielnicy
Urząd Miasta
Działanie wynika z dostępności funduszy zewnętrznych na tego typu działania
Inne źródła pomysłu, jakie?........................

6. Z kim współpracował/a Pan/i przy realizacji przedsięwzięcia (.............)? (dowolna
liczba odpowiedzi)
a) Urząd Dzielnicy Żoliborz
b) Urząd m.st. Warszawy
c) Inna organizacja pozarządowa
d) Przedsiębiorstwo/a
e) Parafia
f) Mieszkańcy
g) Inni współpracownicy/instytucje (jakie?)....
h) Z nikim (realizowaliśmy je sami) -> pyt. 6
7. Jak ocenia Pani/Pan tę współpracę? (ocenić tylko dla wskazanych w pytaniu 4)
Instytucja

1
Bardzo
źle

2
Źle

3
4
Średnio Dobrze

5
Bardzo
dobrze
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Nie wiem/
trudno
powiedzieć

Urząd Dzielnicy Żoliborz
Urząd m.st. Warszawy
Inna organizacja pozarządowa
Przedsiębiorstwo/a
Parafia
Mieszkańcy
Inni wskazani współpracownicy/
instytucje (1) ....
Inni wskazani współpracownicy/
instytucje (2) ....
Inni wskazani współpracownicy/
instytucje (3):
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8. Jakie były najważniejsze problemy w trakcie realizacji działania NAZWA? (wskazać
maksymalnie 3 najważniejsze problemy)
a) Brak pieniędzy
b) Brak czasu
c) Problemy prawne
d) Brak zaangażowanych współpracowników
e) Brak wiedzy o tym, jak zrealizować pomysł
f) Brak innych informacji, jakich?..........
g) Brak wsparcia lub niewystarczające wsparcie ze strony urzędu
h) Brak wsparcia lub niewystarczające wsparcie ze strony innych instytucji
i) Trudności biurokratyczne
j) Negatywny stosunek urzędu
k) Negatywny stosunek mieszkańców
l) Konflikty w trakcie realizacji działania
m) Inne, jakie?.............
9.Czy przy realizacji działanie NAZWA wykorzystywali Państwo któryś z poniższych
mechanizmów wsparcia? (dowolna liczba odpowiedzi, odpowiedź ostatnia blokuje
pozostałe)
a) budżet partycypacyjny na poziomie dzielnicy
b) budżet partycypacyjny na poziomie miasta
c) inicjatywa lokalna
d) otwarty konkurs ofert dzielnicy
e) otwarty konkurs ofert miasta
f) małe granty do 10 tysięcy PLN na poziomie dzielnicy
g) małe granty na poziomie dzielnicy
h) inne wsparcie, jakie?....
i) żadne z powyższych -> pyt. 12
10. Jak ocenia Pani/Pan te mechanizmy pod względem ich efektywności jeśli chodzi o
realizację przedsięwzięcia NAZWA? (ocenić tylko dla wskazanych w pytaniu 9)
Instytucja

1
Bardzo
źle

2
Źle

3
4
Średnio Dobrze

5
Bardzo
dobrze

99
Nie wiem/
trudno
powiedzieć

budżet partycypacyjny na
poziomie dzielnicy
budżet partycypacyjny na
poziomie miasta
inicjatywa lokalna
otwarty konkurs ofert dzielnicy
otwarty konkurs ofert miasta
małe granty do 10 tysięcy PLN na
poziomie dzielnicy
małe granty na poziomie
dzielnicy
inne wsparcie, jakie?....
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11. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi do mechanizmów wsparcia, z których
korzystali Państwo przy działaniu NAZWA, proszę o wpisanie ich poniżej.
(odpowiedź niewymuszana)
........................
12. W
a)
b)
c)
d)
e)

jakim stopniu udało się/udaje się Państwu zrealizować działanie NAZWA?
W ogóle się nie udało -> pyt. 14
Raczej się nie udało -> pyt. 14
Trudno powiedzieć/pomysł jest w trakcie realizacji -> pyt. 14
Raczej się udało
Zdecydowanie się udało

13. Co przede wszystkim spowodowało/powoduje, że działanie NAZWA udało się
zrealizować? (wskazać maksymalnie 2 najważniejsze czynniki)
a. Zaangażowanie lidera inicjatywy
b. Zaangażowanie zespołu
c. Zainteresowanie uczestników/odbiorców
d. Pomysł trafiający w potrzeby mieszkańców
e. Wsparcie ze strony urzędu dzielnicy
f. Współpraca z innymi organizacjami
g. Wsparcie innej instytucji, jakiej?...........
h. Inne, jakie?.........
Współpraca z Urzędem
14. Czy Państwa organizacja współpracowała kiedykolwiek z Urzędem Dzielnicy
Żoliborz przy realizacji działań w tej dzielnicy?
a) Nie -> pyt. 17
b) Tak
15. Jak przeciętnie ocenia Pani/Pan współpracę z Urzędem Dzielnicy w zakresie
realizacji działań na Żoliborzu?
a) Bardzo źle
b) Źle
c) Średnio
d) Dobrze
e) Bardzo dobrze
16. Jakie problemy pojawiają się przy współpracy z Urzędem Dzielnicy w zakresie
realizacji działań na Żoliborzu? (proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze, ostatnia
odpowiedź blokuje pozostałe)
a) problemy z wykonaniem zaplanowanych inicjatyw;
b) nietrzymanie się przez urzędników wstępnych ustaleń;
c) brak woli politycznej, by wspierać organizacje;
d) postawa „nie da się”, negowanie pomysłów organizacji i mieszkańców;
e) postawa apodyktyczna;
f) niewystarczająca ilość środków na finansowanie działań społecznych;
g) brak informacji zwrotnej ze strony urzędu;
h) biurokratyczny, niezrozumiały język komunikacji;
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i)
j)
k)
l)
m)
n)

niewystarczająca komunikacja między wydziałami Urzędu;
niewystarczająca komunikacja między wydziałami Urzędu;
różnice polityczne między burmistrzami;
zbyt wolna realizacja działań;
inne, jakie?..............;
nie wystąpiły żadne problemy.

Współpraca z innymi aktywistami
17. Czy Państwa organizacja współpracowała kiedykolwiek z innymi organizacjami/
grupami aktywistów przy realizacji działań na Żoliborzu?
a) Nie -> pyt. 20
b) Tak -> pyt.18
18. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan współpracę z innymi organizacjami/aktywistami w
zakresie realizacji działań na Żoliborzu?
a) Generalnie bardzo źle
b) Generalnie raczej źle
c) Różnie – raz dobrze, a raz źle
d) Generalnie raczej dobrze
e) Generalnie bardzo dobrze
19. Jakie problemy występują przy z innymi organizacjami/aktywistami w zakresie
realizacji działań na Żoliborzu? (proszę wskazać maksymalnie 2 najważniejsze, ostatnia
odpowiedź blokuje pozostałe)
a) Konflikty;
b) brak przepływu informacji;
c) dublowanie się działań między aktywistami, organizacjami i instytucjami;
d) brak wspólnej wiedzy o realizowanych projektach;
e) brak motywacji innych organizacji/aktywistów do współprac
f) inne, jakie?
g) nie ma żadnych problemów
Pozostałe kwestie
20. Jakie wsparcie poza finansowym byłoby organizacjom pozarządowym, by mogły
efektywniej realizować inicjatywy na rzecz dzielnicy Żoliborz?
a) wspólna platforma komunikacyjna w internecie;
b) baza wiedzy o dotychczasowych projektach i działaniach;
c) informacja o możliwych ścieżkach realizacji inicjatyw;
d) sieciowanie instytucji, organizacji itp.;
e) baza aktywistów;
f) infopunkt (osoba w urzędzie wspierająca realizację inicjatyw);
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g) infolinia telefoniczna;
h) przedstawienie dobrych praktyk realizacji inicjatyw;
i) inne, jakie?...........
21. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan swój poziom motywacji do realizacji działań na
Żoliborzu?
a) Bardzo niski poziom motywacji
b) Niski poziom motywacji
c) Średni poziom motywacji
d) Wysoki poziom motywacji
e) Bardzo wysoki poziom motywacji
22. Jakie inne wsparcie byłoby potrzebne organizacjom pozarządowym, by mogły
efektywniej pracować na rzecz dzielnicy Żoliborz?
(odpowiedź niewymuszona)

23. Jakie miejsce/miejsca/okolicę w dzielnicy Żoliborz Pani/Pana zdaniem najlepiej
wybrać na punkt informacyjny dla mieszkańców, działaczy i organizacji chcących
realizować własne pomysły na rzecz Żoliborza?
(odpowiedź niewymuszona)

24. Jaki jest zakres działalności statutowej Pani/Pana organizacji? (proszę wskazać
maksymalnie 3 najważniejsze)
a) Działalność charytatywna
b) Kultura i sztuka
c) Edukacja
d) Zdrowie
e) Pomoc społeczna
f) Niepełnosprawni
g) Ekologia
h) Przedsiębiorczość
i) Sport i rekreacja
j) Inne, jakie?...................
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Wywiad indywidualny strukturyzowany z osobą podejmującą działania
społeczne
O działaniach własnych/organizacji
1) Co robił/a Pan/i społecznie dla Żoliborza w ostatnich latach? Jakie działania,
pomysły, projekty?
2) Kto pomagał w realizacji tych pomysłów?
3) Co przeszkadzało w ich realizacji?
4) Czy współpracował Pan/Pani z Urzędem Dzielnicy, Urzędem Miasta? Dlaczego tak/
nie? Jeśli tak, jak, jak to Pani/Pan ocenia tę współpracę?
5) Z jakiego wsparcia zewnętrznego korzystali Państwo (budżet partycypacyjny,
inicjatywa lokalna)? Jak Pani/Pan to ocenia?
6) C z e g o n a j b a r d z i e j b r a k u j e Pa n i / Pa n u b y m ó c d z i a ł a ć s p o ł e c z n i e
(współpracowników, wolontariuszy, wiedzy (jakiej?), zaangażowania, informacji,
komunikacji, pieniędzy, czasu, wsparcia instytucjonalnego, innego...)
O Żoliborzu ogólnie
7) Czy uważa Pani/Pan, że Żoliborz jest dobrym miejscem do realizacji pomysłów
oddolnych?
8) Jeśli ktoś na Żoliborzu miałby jakiś pomysł na działanie i szukał możliwości jego
realizacji, gdzie i do kogo poleciłby mu Pan/Pani się zgłosić?
9) Jakie osoby, instytucje, lokale, miejsca, przestrzenie, wydarzenia itp. na Żoliborzu
mogą wspierać realizację pomysłów, wspierać pomysłodawców?
10) Jakie osoby, grupy są na Żoliborzu w Pani/Pana opinii najbardziej aktywne
społecznie?
11) A może są jakieś grupy mieszkańców, którzy mogliby działać społecznie, a są z tego
wykluczane (brak środków, możliwości, dostępu do wsparcia, współpracowników)?
12) W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem Urząd dzielnicy wspiera pomysły oddolne?
13) Jakie są największe problemy i bariery w realizacji takich pomysłów na Żoliborzu?
14) W jakim stopniu Pana zdaniem różni aktywiści, działacze społeczni na Żoliborzu
współpracują, komunikują się, rozmawiają ze sobą?
15) Jaki jest dziś poziom Pani/Pana motywacji do działań?
działać na rzecz Żoliborza?

Czy chce się Pani/Panu
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Wywiad indywidualny z przedstawicielem Urzędu Dzielnicy
1) Jeśli zgłosiłby się do Pani mieszkaniec z pomysłem na realizację działania
społecznego na Żoliborzu, to jak by Pani mu pomogła bądź do kogo go odesłała?
2) W jaki sposób Urząd wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców?
3) Proszę opowiedzieć o ważnych wg Pani inicjatywach oddolnych, w których
uczestniczył urząd lub był proszony o wsparcie. Co się udało, co nie udało się,
dlaczego?
4) Jakie są najważniejsze bariery problemy i trudności we wspieraniu/realizacji
oddolnych inicjatyw?
5) Czego brakuje Urzędowi, by mógł wspierać takie inicjatywy?
6) Jakie inne organizacje i instytucje je wspierają? W jaki sposób? Jak Pani to ocenia?
7) Jak przebiega współpraca Urzędu Dzielnicy z NGOs?
8) A jak w innych dziedzinach Urząd współpracuje i komunikuje się z mieszkańcami?
9) Czy uważa Pani/Pan, że Żoliborz jest dobrym miejscem do realizacji pomysłów
oddolnych?
10) Jakie osoby, grupy są na Żoliborzu w Pani/Pana opinii najbardziej aktywne
społecznie?
11) A może są jakieś grupy mieszkańców, którzy mogliby działać społecznie, a są z tego
wykluczane (brak środków, możliwości, współpracy)?
12) W jakim stopniu Pana zdaniem różni aktywiści, działacze społeczni na Żoliborzu
współpracują, komunikują się, rozmawiają ze sobą?
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Wywiad indywidualny w ramach studium przypadku
O pomyśle
1) Kiedy pojawił się pomysł? Skąd się wziął, kto pierwszy o nim wspomniał?
2) Jaki cel chcieli Państwo osiągnąć? Co ten pomysł miał zmienić/ulepszyć na
Żoliborzu?
3) Kiedy już pomysł się pojawił – jakie były pierwsze plany/pomysły na jego realizację?
4) Do kogo na początku zwrócili się Państwo po wsparcie, pomoc, informację, z jakim
skutkiem?
5) Kto ostatecznie uczestniczył w realizacji pomysłu jako współpracownik, sojusznik
etc.? (osoby, instytucje, organizacje) Jak oceniają Państwo tę współpracę?
6) Jaki był stosunek Urzędu dzielnicy, Urzędu m.st., innych mieszkańców, instytucji,
organizacji do pomysłu i jego realizacji? Jakie były Państwa relacje z tymi
instytucjami? (dopytać o każdą zaangażowaną)
7) Z jakiego wsparcia zewnętrznego korzystali Państwo (budżet partycypacyjny,
inicjatywa lokalna)?
8) Jakie były najważniejsze bariery w realizacji pomysłu (po stronie pomysłodawców,
realizatorów, grupy realizującej itp.)?
9) C z e g o n a j b a r d z i e j b r a k o w a ł o Pa ń s t w u p o d c z a s r e a l i z a c j i p r o j e k t u
(współpracowników, wolontariuszy, wiedzy (jakiej?), zaangażowania, informacji,
komunikacji, pieniędzy, czasu, wsparcia instytucjonalnego, innego...)
10) Jak potoczyły się dalej prace nad pomysłem?
11) Jakie są ostateczne losy pomysłu? Czy został zrealizowany lub (jeśli w toku)
prawdopodobne, że zostanie zrealizowany? (nie – pyt. 9)
12) Dlaczego się nie udało, co jest główną przyczyną niepowodzenia?
13) Czy zamierzają Państwo dalej realizować ten sam pomysł? W jaki sposób?
14) Jakie są inne Państwa plany na przyszłość?
Przejście do pytania 18.
15) Co spowodowało, że pomysł się udał?
16) Jakie są efekty projektu, co dzięki projektowi poprawiło się w życiu mieszkańców?
17) Jakie są inne Państwa plany na przyszłość?

O Żoliborzu ogólnie
18) Czy uważa Pani/Pan, że Żoliborz jest dobrym miejscem do realizacji pomysłów
oddolnych?
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19) Jeśli ktoś na Żoliborzu miałby jakiś pomysł na działanie i szukał możliwości jego
realizacji, gdzie i do kogo poleciłby mu Pan/Pani się zgłosić?
20) Jakie osoby, instytucje, lokale, miejsca, przestrzenie, wydarzenia itp. na Żoliborzu
mogą wspierać realizację pomysłów, wspierać pomysłodawców?
21) Jakie osoby, grupy są na Żoliborzu w Pani/Pana opinii najbardziej aktywne
społecznie?
22) A może są jakieś grupy mieszkańców, którzy mogliby działać społecznie, a są z tego
wykluczane (brak środków, możliwości, współpracy)?
23) W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem Urząd dzielnicy wspiera pomysły oddolne?
24) Jakie są największe problemy i bariery w realizacji takich pomysłów na Żoliborzu?
25) W jakim stopniu Pana zdaniem różni aktywiści, działacze społeczni na Żoliborzu
współpracują, komunikują się, rozmawiają ze sobą?
26) Jakie grupy mieszkańców są wykluczane z realizacji działań społecznych, mają
trudności z dostępem do wsparcia, środków itp.?
27) Jaki jest dziś poziom Pani/Pana motywacji do działań?
działać na rzecz Żoliborza?

Czy chce się Pani/Panu

106

