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Podsumowanie (executive summary)

Raport przedstawia wyniki badania, zrealizowanego w ramach projektu „Wawerskie Centrum
Pomysłowości” Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Konsultacje Społeczne na rzecz Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Wawer. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie
mechanizmu, wspierającego mieszkańców w realizacji oddolnych pomysłów na poprawę życia w
Wawrze. Badanie było pierwszym etapem projektu, a jego głównym celem było prześledzenie
sposobów realizacji pomysłów mieszkańców dzielnicy Wawer. Ponadto zbadano kwestie takie jak
relacje mieszkańców z urzędem i zadowolenie z życia w dzielnicy.
Metodologia badania obejmowała analizę danych statystycznych dotyczących Wawra, analizę
literatury, wywiady indywidualne z urzędnikami, aktywistami i ekspertami z Wawra, ankietę z 388
mieszkańcami Wawra (dobór próby kwotowy, odpowiadający strukturze osiedli, płci i wieku), studia
przypadku przedsięwzięć podjętych w Wawrze i spacer badawczy.
Na podstawie diagnozy ujętej w tym raporcie stworzony zostanie ostateczny kształt mechanizmu,
wspierającego mieszkańców w realizacji pomysłów oddolnych.
O dzielnicy ogółem
Wawer – największą pod względem obszaru, a najmniejszą pod względem gęstości zaludnienia
dzielnicę stolicy, charakteryzuje ścisły podział na osiedla. Jest dzielnicą policentryczną, co oznacza, że
brakuje „tożsamości wawerskiej”, mieszkańcy utożsamiają się bardziej z osiedlami. Jak się okazuje,
znajomość większości dzielnicy deklaruje jedynie co trzeci respondent. Osiedla są zróżnicowane pod
względem społecznym i urbanistycznym, a dojazd komunikacją publiczną pomiędzy osiedlami jest
niejednokrotnie trudniejszy niż dojazd do centrum miasta.
Przez długi czas Wawer był postrzegany jako „dzielnica podwarszawska”. Bolączką Wawra jest więc np.
brak sprawnej infrastruktury, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej – w wielu przypadkach wykorzystywane są
szambiarki. Jest natomiast dzielnicą z bardzo dużym udziałem terenów zielonych, jednak są one
niejednokrotnie mało dostępne, brakuje miejsc rekreacyjnych, skwerów i parków. Życie towarzyskie i
publiczne koncentruje się wokół miejsc takich jak boisko Syrenka, Wawerskie Centrum Kultury i jego
filie, Stacja Falenica, kościoły, basen pływacki, bazarek falenicki, Cafe Peron, Centrum Handlowe Ferio
i pizzerie.
W Wawrze funkcjonuje wiele aktywnych firm. Część z nich, w tym np. Ferio czy Toyota Radość,
angażuje się w działania społeczne.
Oddolne pomysły mieszkańców wspiera urząd dzielnicy (przede wszystkim Wydział Promocji, Kultury i
Sportu), dysponujący środkami na inicjatywę lokalną, dotacjami dla organizacji pozarządowych i
stypendiami na działalność kulturalną, a także prężnie działające Wawerskie Centrum Kultury (WCK) i
jego siedem filii, które także dysponuje środkami na dotacje dla NGOs. Ponadto na terenie dzielnicy
istnieje wiele innych instytucji publicznych i prywatnych, wspierających aktywność społeczną
mieszkańców – MAL-e, Kulturoteka, Kinostacja w Falenicy, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe.
Mieszkańcy Wawra i ich opinie o życiu w dzielnicy
Zdecydowana większość badanych mieszkańców jest zadowolona z życia w Wawrze. Najwyżej
zadowolenie oceniali mieszkańcy osiedli Wawer, Aleksandrów i Sadul, zaś najniżej – mieszkańcy osiedli
Zerzeń, Międzylesie i Falenica. Większość respondentów nie planuje wyprowadzać się z Wawra.

4

Mieszkańcy stosunkowo najbardziej zadowoleni są z relacji sąsiedzkich, warunków mieszkaniowych
oraz możliwości uprawiania sportu i turystyki, a stosunkowo najmniej z komunikacji z urzędem (w tym
z możliwości partycypacji w jego decyzjach). O ile pracownicy Urzędu przez większość respondentów
są uważani za życzliwych, o tyle wielu mieszkańców ma wrażenie niewystarczającej otwartości Urzędu
na ich opinie. Inaczej oceniają kontakt z urzędem aktywiści, zwłaszcza ci, którzy kontaktują się z
Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu – chwalili oni zwłaszcza zaangażowanie p. Doroty Głażewskiej.
Ponadto służby zdrowia i komunikacji publicznej (zwłaszcza między osiedlami Wawra).
Badani wawerczycy wskazali, co ich zdaniem należałoby naprawić lub ulepszyć w dzielnicy.
Zdecydowana większość wskazań dotyczyła działań związanych z drogami, chodnikami i komunikacją,
a także czystością w miejscach publicznych.
Aktywność społeczna i pomysłowość mieszkańców Wawra
Aktywność mieszkańców Wawra jest z jednej strony wysoka – składają oni w porównaniu do innych
dzielnic wiele projektów do budżetu partycypacyjnego, Wawer jest też liderem aktywnego
wykorzystywania przez mieszkańców inicjatywy lokalnej. Z drugiej strony tylko 16,2% badanych
mieszkańców wskazało na zaangażowanie w działania społeczne na terenie Wawra. Mieszkańcy często
gromadzą się wokół konkretnych problemów (np. koniecznego remontu ulicy itp.).
Najczęściej w działania społeczne angażowali się bezrobotni oraz uczniowie/studenci, a najrzadziej –
emeryci i renciści. Zdecydowanie częściej angażowanie się w przedsięwzięcia społeczne deklarowały
kobiety. Najczęściej społecznie działały osoby z grup wiekowych 40-59 i 15-24, najrzadziej – z grup 60+
oraz 25-39. Najrzadziej w działania społeczne na terenie Wawra angażują się osoby mieszkające tam
mniej niż 5 lat.
Najczęściej wskazywaną barierą w aktywności społecznej na Wawrze jest brak czasu (ze względu na
rodzinę i pracę), ale niemal 35% badanych wskazywało, że nie ma wiedzy na temat tego, jak pomysł
zrealizować.
Falenica i Las należą do osiedli, na których aktywność jest największa. Problem z aktywnością i
integracją lokalną występuje natomiast na Nadwiślu, gdyż osiedle jest zatomizowane, powstały tam
także mniejsze osiedla zamknięte.
Najbardziej znanym mechanizmem wspierającym przedsięwzięcia społeczne w dzielnicy jest budżet
partycypacyjny i konsultacje społeczne.
Jedynie niecałe 16% badanych mieszkańców miało kiedykolwiek pomysł na przedsięwzięcie w
dzielnicy. Pomysły te dotyczyły bardzo różnych działań – organizacji spotkań sąsiedzkich, małej
infrastruktury (siłownie plenerowe, skwery, place zabaw, chodniki), kwestii komunikacyjnych (budowa
chodników, przejścia dla pieszych), organizacji wydarzeń (koncerty, pikniki, wigilie sąsiedzkie). Niestety
w większości przypadków mieszkańcom nie udało się zrealizować pomysłów. Wskazywanymi
najczęściej przyczynami były: brak czasu, trudności biurokratyczne, brak wsparcia ze strony Urzędu,
innych instytucji i innych mieszkańców, oraz brak zaangażowania ze strony sąsiadów; rzadziej brak
środków finansowych.
Trajektorie pomysłów
W ramach projektu wskazano typową trajektorię pomysłu, składającą się z trzech etapów.
Pierwszy etap działania rozpoczyna impuls (pozytywny (np. potrzeba świętowania) lub negatywny
(np. problem z dziurawą jezdnią) lub działania wstępne – przejście od drobnych działań (np.
zaangażowania w szkolną radę rodziców) do większych (np. projekt z budżetu partycypacyjnego).
Impulsem może być też informacja o dostępnych środkach finansowych.
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Drugi etap to gromadzenie zasobów i sojuszników – szukanie pieniędzy, współpracowników, miejsca,
sprzętu etc. i potencjalnych osób/organizacji, które mogą wesprzeć realizację pomysłu. Najczęściej
mieszkańcy zwracają się na tym etapie do Urzędu Dzielnicy (odkreślano dynamiczne działanie p. Doroty
Głażewskiej, będącej spiritus movens inicjatyw lokalnych w Wawrze), WCK, dysponującego prężną
siecią animatorek i umożliwiającego wsparcie pomysłów, organizacji pozarządowych i
przedsiębiorców.
Trzeci etap to realizacja i zamknięcie/kontynuacja projektu. Na etapie realizacji szczególnie ważny
jest sprawny zespół, umiejętność delegowania zadań, wiedza techniczna, organizacyjna i logistyczna.
Jeśli pozyskane zostało dofinansowanie, na zakończenie umiejętności i czasu wymaga
sprawozdawczość (skomplikowana zwłaszcza w przypadku inicjatywy lokalnej). Po zakończeniu
realizacji projektu może nastąpić moment osłabienia wstępnej motywacji lub kontynuacja działań.
Trudności i czynniki sukcesu
W trakcie badania zidentyfikowaliśmy następujące najczęściej występujące trudności i bariery w
realizacji pomysłów oddolnych w Wawrze:
 Trudność ze zgromadzeniem odpowiedniej liczby współpracowników (przyczyny: brak czasu,
małe zainteresowanie pracą wolontarystyczną, niski poziom motywacji do działań
społecznych);
 Trudność w promocji i dotarciu do większej liczby mieszkańców (dzielnica rozproszona na
dużym terenie);
 Brak wiedzy o możliwościach wsparcia;
 Złe doświadczenia z wcześniejszych prób działania (np. niezrealizowany projekt w ramach
budżetu partycypacyjnego);
 Niewystarczające działanie MAL-i, mała wiedza mieszkańców o nich i niewystarczający wpływ
mieszkańców na ich funkcjonowanie;
 Trudne procedury pisania wniosków i sprawozdawczości.
 Postawa „nie da się”, czyli podkreślanie barier i trudności zwłaszcza w instytucjach, które mają
wspierać wawerską pomysłowość;
 Niewystarczające środki na wsparcie przedsięwzięć oddolnych;
 Prawne i instytucjonalne trudności z realizacją pomysłów infrastrukturalnych;
 Brak przepływu informacji i współpracy między różnymi aktywistami, organizacjami i osiedlami
Z kolei najważniejsze zdiagnozowane czynniki sukcesu są następujące:








Realizacja działań zgodnych z potrzebami i interesem mieszkańców;
Zaangażowanie i determinacja lidera/liderów, zapał i optymizm;
Umiejętność delegowania zadań;
Intensywna promocja i informacja;
Wytrwałość;
Myślenie o potrzebach ewentualnych sojuszników, i o tym, jak je można zaspokoić;
Bezpośredni kontakt ze współpracownikami, urzędem etc.

Rekomendacje
Na podstawie zrealizowanego badania osobom tworzącym mechanizm wsparcia pomysłowości
mieszkańców rekomendujemy:
 Działanie mechanizmu na poziomie osiedli;
 Budowę mechanizmu w oparciu o sieć WCK i MAL-e;
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 Czerpanie inspiracji z zakończonego w 2018 projektu „Warszawa Lokalnie”;
 Wprowadzenie w ramach mechanizmu małych dotacji na realizację pomysłów, możliwie
prosto rozliczanych;
 Stworzenie bazy organizacji i aktywistów z informacjami o ich działalności, danymi
kontaktowymi etc.
 Stworzenie dzielnicowej bazy wolontariuszy lub lepsze wykorzystanie i promocja w Wawrze
obecnej, ogólnomiejskiej bazy ochotnicy.waw.pl;
 Stworzenie bazy przedsiębiorców lokalnych, którzy chętnie przyłączyliby się do działań – i
jednocześnie wzmocnienie promocji przedsiębiorców lokalnych, angażujących się w działania
społeczne (nagroda/znak jakości);
 Stworzenie bazy przedsięwzięć oddolnych realizowanych na Wawrze z możliwością kontaktu z
ich realizatorami (za ich zgodą);
 Szerzej zakrojona akcja promocyjno-edukacyjna, dotyczącą istniejących narzędzi wsparcia
takich jak inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny;
 Prowadzenie działań ewaluacyjnych przedsięwzięć oddolnych i wsparcie w takim zakresie ze
strony urzędu i NGOs.
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Wprowadzenie
„Ej, pod Wawrem, ej, na szosie lubelskiej
rozhulał się, rozbisurmanił się wiatr wrześniowy!
Zaczarowane ćmy przypadły do latarni naftowej
świszczą sosny, tańczą sosny farandole diabelskie”
(Konstanty Ildefons Gałczyński (1905-1953), poeta, w latach 1936-1939 mieszkaniec Wawra)

Projekt „Wawerskie Centrum Pomysłowości” jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu oraz
Fundację Konsultacje Społeczne na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Wawer.
Jego celem jest stworzenie i przetestowanie w dzielnicy mechanizmu sieciowania i wspierania
pomysłowości, czyli stworzenie systemu, który pomoże osobom mającym pomysły na poprawę życia
w Wawrze w doprowadzeniu do szczęśliwej ich realizacji.
Proces tworzenia mechanizmu rozpoczął się od badania zasobów oraz dobrych praktyk wspierania
pomysłowości miejskiej. Niniejszy raport przedstawia wyniki tego badania. Jego głównym celem było
prześledzenie sposobów realizacji pomysłów mieszkańców dzielnicy Wawer. 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” wawerskich
działań społecznych. Istotnym celem szczegółowym było zdiagnozowanie przyczyn braku aktywności,
barier i trudności w realizacji pomysłów, a także przyczyn sukcesu i niepowodzeń.
W ramach badania zastosowaliśmy szereg metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (ankieta
bezpośrednia z mieszkańcami dzielnicy Wawer – badanie reprezentatywne z doborem próby metodą
kwotową), jak i jakościowych (analiza danych zastanych – desk research, spacer badawczy, warsztat
eksploracyjny, wywiady indywidualne, wywiady eksperckie oraz studia przypadku przedsięwzięć
społecznych realizowanych dotąd w Wawrze).
Raport zaczyna się od krótkiego opisu metodologii, by następnie przedstawić wyniki naszych badań i
analiz. Na początku (rozdział 3) podejmujemy próbę analizy specyfiki dzielnicy Wawer, jej obecnej
sytuacji w kontekście pomysłowości mieszkańców, i opisu dzielnicy w formie portretu. Posłużyła nam
do tego zarówno analiza działań instytucji publicznych, danych statystycznych jak i wyniki badań
ankietowych z mieszkańcami. Przedstawiono także informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego i
inicjatywy lokalnej w dzielnicy. W następnej kolejności opisujemy w sposób skrócony cztery studia
przypadku przedsięwzięć oddolnych w dzielnicy (rozdział 4) i jedno studium (KTO-CO-JAK Wawer) w
sposób szczegółowy (rozdział 5). Kolejne rozdziały mają charakter podsumowujący i opisują trajektorie
wawerskich pomysłów (rozdział 6) oraz zagadnienia problemowe (bariery, trudności i czynniki sukcesu
– rozdział 7). Raport kończą wnioski i rekomendacje do tworzenia mechanizmu wspierania
pomysłowości w dzielnicy.
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1. Metodologia
1.1. Pytania badawcze
Realizując badanie, mieliśmy na celu odpowiedź na następujące pytania:
1) Pomysły oddolne w Wawrze
a. Jakie pomysły na działania oddolne pojawiły się w Wawrze w ostatnich 3 latach?
b. Które z tych pomysłów zostały zrealizowane, a które nie? Dlaczego?
c. Jakie są efekty zrealizowanych pomysłów?
d. Które ze zrealizowanych pomysłów udały się, a które nie? Dlaczego?
e. Które z pomysłów można uznać za przykłady dobrych praktyk?
f. Jakie są czynniki sukcesu i porażki?
g. Jakie są najważniejsze bariery wewnętrzne i zewnętrzne w realizacji pomysłów?
h. Jakie są elementy wspierające aktywność mieszkańców?
i. Jakie są ścieżki realizacji oddolnych pomysłów w Wawrze?
2) Działania i relacje osób i instytucji w Wawrze – aktywiści, urząd, inne instytucje
a. Kto należy do grupy najintensywniej działających wawerskich aktywistów? Kto
powinien należeć do grupy liderów i ambasadorów projektu?
b. Jak przebiega współpraca aktywistów z urzędem?
c. Jakie są relacje urzędu z innymi aktorami z dzielnicy i miasta (instytucje, szkoły, CKS,
NGOs)?
d. Jakie osoby, instytucje, lokale, miejsca, przestrzenie, wydarzenia itp. w Wawrze mogą
przyczynić się do realizacji pomysłów i wsparcia pomysłodawców? Jakie miejsce
najlepiej wybrać na punkt informacyjny?
e. Jakie mechanizmy partycypacji, wspierania pomysłów, współpracy instytucji z
aktywistami już funkcjonują w Wawrze? W jakim stopniu są one udane?
f. Jakie grupy mieszkańców są wykluczane z realizacji działań społecznych, mają
trudności z dostępem do wsparcia, środków itp.?
g. Jaki jest stopień aktywności społecznej mieszkańców Wawra? Jakie grupy są
najbardziej, a jakie najmniej aktywne? Dlaczego?
h. Jaki jest poziom motywacji do działań wawerskich aktywistów i mieszkańców (bardziej
i mniej aktywnych)?
i. Jak aktywiści współpracują ze sobą? Jakie są relacje między nimi? Co pomaga im w tej
współpracy?
j. Czego w zakresie wspierania i tworzenia warunków działania społecznego Wawer
może nauczyć się od innych dzielnic/miast/państw? A czego świat może nauczyć się
od Wawra?
3) Mieszkańcy dzielnicy i ich opinie o jakości życia
a. Jakie pomysły na poprawę życia mają mieszkańcy Wawra?
b. Jaka jest charakterystyka poszczególnych obszarów osiedla (gdzie odbywa się życie
towarzyskie i zawodowe)?
c. Jaka jest wiedza mieszkańców na temat funkcjonowania dzielnicy/sposobów
finansowania? (np. powiązanie zameldowania z funduszami dzielnicy);
d. Jaka jest struktura zatrudnienia mieszkańców, aktywność społeczna?
e. Jaki jest poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Wawrze?
f. Jakie są relacje mieszkańców z osiedlem, zarządem?
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1.2. Metodologia – krok po kroku
Metodologia badania objęła następujące metody/etapy:
Etap 1. Warsztatowe spotkanie Zespołu Badawczego i spacer badawczy – uszczegółowienie
koncepcji
W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie Zespołu Badawczego, które miało charakter warsztatowy
– dopracowano cele badania, szczegóły metodologii, opracowano wstępną wersję narzędzi
badawczych. Następnie część członków zespołu uczestniczyła w spacerze badawczym po Wawrze w
celu rozpoznania badanej przestrzeni i aktywności.
Etap 2. Analiza desk research
Dokonano przeglądu literatury przedmiotu w zakresie badań aktywności mieszkańców polskich i
europejskich miast. Elementem analizy były warunki sprzyjające wdrażaniu w życie innowacyjnych
rozwiązań w polskich i europejskich miastach. Pod uwagę wzięte zostały m.in. wytyczne i warunki
brzegowe opracowane w publikacji Banku Światowego i Europejskiej Sieci Living Labs Citizen-Driven
Innovation. A guidebook for city mayors and public administrators (“Innowacje obywatelskie.
Przewodnik dla burmistrzów i administracji publicznej”).
Przeanalizowane zostały dane na temat aktywności obywatelskiej w polskich miastach, m.in. takie
opracowania jak „Zaangażowanie społeczne i aktywność obywatelska w Lublinie”, opracowane przez
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, „Aktywni mieszkańcy inicjatywy
sąsiedzkie w praktyce” Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Kontekst specyficznie
warszawski uzupełnią także badania aktywności obywatelskiej i dialogu w stolicy, m.in. ewaluacja
warszawskiego budżetu partycypacyjnego, badania w ramach Programu Dialog, badania
przygotowujące projekt „Miasto w dialogu z 3 sektorem” oraz ciał dialogu instytucji kultury w mieście,
jak również przykłady już opisanych przedsięwzięć, np. „Sąsiedzi nie gryzą, czyli 20 lokalnych inicjatyw
w Warszawie i nie tylko” i „Dzień sąsiada. Jak inicjatywy sąsiedzkie zmieniają Warszawę” Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
W ramach analizy w Wawrze wykonano następujących działania:





stworzenie wstępnej bazy aktywistów („informatorów”), posiadających dużą wiedzę o sytuacji
w dzielnicy, którzy zostali zaproszeni na warsztaty oraz do wywiadów indywidualnych;
stworzenie bazy projektów realizowanych w ramach BP i inicjatywy lokalnej w Wawrze;
analiza grup facebookowych dot. Wawra
analiza takich elementów jak:
o strony internetowe (np. Urzędu Dzielnicy, NGOs, instytucji kultury);
o wydarzenia (Facebook, Kulturalna Warszawa);
o lista szkół;
o lista instytucji kultury.

Etap 3. Wywiady indywidualne z „informatorami”
Przeprowadzone zostały 4 wywiady indywidualne z ww. „informatorami” oraz triada (wywiad
potrójny) z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Wawer.
Etap 4. Ankieta z mieszkańcami
Aby przeprowadzić precyzyjną i pogłębioną diagnozę mieszkańców pod względem kwestii takich jak:
potrzeby dotyczące spędzania czasu wolnego; charakterystyka poszczególnych obszarów osiedla (gdzie
odbywa się życie towarzyskie i zawodowe); wiedza mieszkańców na temat funkcjonowania
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dzielnicy/sposobów finansowania; zatrudnienie mieszkańców, aktywność społeczna; zadowolenie
z życia; relacje z osiedlem, zarządem; bariery oraz elementy wspierające aktywność mieszkańców,
przeprowadzone zostały badania na reprezentatywnej próbie mieszkańców dzielnicy Wawer.
Wg Banku Danych Lokalnych GUS w 2018 r. w Wawrze mieszkało 75 991 osób. Dokonaliśmy obliczeń
wg wzoru J. Grenia na wielkość próby reprezentatywnej1:

𝑛=






𝑃(1−𝑃)

, gdzie:
𝑒2 𝑃(1−𝑃)
+
𝑁
𝑍2

n – wielkość próby;
P – oszacowana proporcja w populacji;
e – dopuszczalny błąd oszacowania;
N – wielkość populacji;
Z – współczynnik wynikający z przyjętego poziomu ufności.

Zakładany maksymalny błąd oszacowania, pozwalający na uzyskanie odpowiednio dokładnych
wyników, został ustalony na poziomie 5%. Ustaliliśmy poziom ufności w wysokości 0,95, i standardowo
przyjęto procentowy udział zjawiska (proporcja w populacji) 50%. Na podstawie tych wyliczeń
ustalono, że próba badawcza powinna wynieść nie mniej niż 382 osoby. Został zastosowany dobór
kwotowy mieszkańców wg osiedla, wieku i płci, tak aby struktura próby była zbliżona do struktury
populacji osiedla (co umożliwi wyciąganie wniosków na temat wszystkich mieszkańców). Ostatecznie
przeprowadzono 388 ankiet.
Etap 5. Wywiady indywidualne
Przeprowadzono łącznie 14 wywiadów indywidualnych i eksperckich, które miały na celu rozpoznanie
istniejących modeli współpracy i wspierania innowacyjności i pomysłowości mieszkańców Wawra na
tle innych miast, wskazanie podstawowych barier w procesie realizacji pomysłów oraz czynników
wspierających realizację pomysłów. Wywiady zostały przeprowadzone z osobami mającymi praktyczną
wiedzę na temat aktywności miejskiej oraz jej zmian na przestrzeni ostatnich lat (np. aktywiści i
działacze miejscy, przedstawiciele instytucji, urzędnicy miejscy, dziennikarze). Wywiady posłużyły m.in.
opracowaniu studiów przypadku.
Etap 6. Studia przypadku
Opracowanych zostało 5 studiów przypadku dotyczących przedsięwzięć oddolnych w Wawrze. Przy ich
wyborze zachowana została zarówno różnorodność tematyczną, jak i różnorodność przebiegu
(inicjatywa ze wsparciem dzielnicy, inicjatywa z BP, akcja udana/nieudana).
Etap 7. Wywiad grupowy
Wywiad grupowy przeprowadzono z 12 pracowniczkami WCK i jego filii.
Podsumowanie metodologii przedstawia poniższa tabela.

1

Postać wzoru przytoczona za: http://www.cem.pl/?a=pages&id=85, dostęp: 10.01.2018 r.
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Tabela 1. Metodologia badania - podstawowe liczby

Metoda
Analiza desk research
Ankiety
Wywiady eksperckie
Wywiady indywidualne
Triada
Studia przypadku
Wywiad grupowy

Liczba respondentów
nie dotyczy
388
4
14
1 triada, 3 respondentów
5
1 wywiad, 12 uczestniczek
Źródło: opracowanie własne
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2. Po co to badanie? Dalsze, zaplanowane kroki w ramach projektu
Po zakończeniu badania, stworzone wnioski i rekomendacje posłużą w kolejnym etapie projektu do
stworzenia mechanizmu wspierania wawerskiej pomysłowości. Mechanizm zaczął być opracowywany
równolegle z badaniem, jednak jego realne przygotowanie nie może obejść się bez dokładnej diagnozy
specyfiki osiedla, sytuacji mieszkańców, trajektorii realizacji projektów, jak również zagadnień
problemowych (co przeszkadza, a co pomaga w realizacji pomysłów). Dopiero na podstawie diagnozy
ujętej w tym raporcie stworzony zostanie ostateczny kształt mechanizmu.
Kolejne kroki obejmują:







minimum 6 warsztatów kreatywne i moderowanych spotkań, w tym:
o wypracowanie założeń mechanizmu;
o konsultacje koncepcji ze wszystkimi zainteresowanymi;
o ostateczne dopracowanie założeń mechanizmu i planu wykonawczego;
stworzenie narzędzia internetowego (baza pomysłów i ekspertów);
testowe wdrożenie mechanizmu (wsparciem objętych zostanie sześć oddolnych inicjatyw);
ewaluacja krocząca równolegle do testowego wdrożenia;
wypracowanie rekomendacji (w toku trzech moderowanych 4-godzinnych warsztatów).

Rekomendacje zostaną skonsultowane ze wszystkimi podmiotami z Wawra, które wzięły udział w
wypracowaniu mechanizmu, jego testowaniu i ewaluacji oraz z osobami najbardziej zaangażowanymi
we wspieranie pomysłowości miejskiej w Warszawie (w szczególności z przedstawicielami Urzędu
Miasta i poszczególnych dzielnic). Konsultacje odbędą się w formie minimum trzech spotkań 2-3
godzinnych oraz zbierania uwag on-line. Po konsultacjach rekomendacje zostaną dopracowane,
zredagowane oraz opracowane w formie graficznej. Finalna wersja rekomendacji zostanie
zaprezentowana przedstawicielom Urzędu Dzielnicy i Miasta.
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3. Portret dzielnicy Wawer
3.1. Charakterystyka, powierzchnia i demografia dzielnicy
Wawer, leżący na warszawskim prawobrzeżu, jest największą pod względem obszaru dzielnicą stolicy.
Najstarsze wzmianki o częściach Wawra (Falenica, Miedzeszyn, Zerzeń) pochodzą z XIV wieku. Słowo
„Wawer” po raz pierwszy pojawiło się w oficjalnych dokumentach w 1720 r. i oznaczało karczmę,
zbudowaną u zbiegu szlaków komunikacyjnych.
Przez dłuższy czas Wawer funkcjonował jako gmina. Do miasta stołecznego przyłączono go w roku
1951. W latach 1994-2002 miał formę gminy warszawskiej, a od 27 października 2002 – dzielnicy m.st.
Warszawy.
W skład dzielnicy Wawer obecnie wchodzą następujące osiedla (wg Miejskiego Systemu
Informacyjnego): Aleksandrów, Anin, Falenica, Las, Marysin Wawerski Północny i Południowy,
Miedzeszyn, Międzylesie, Nadwiśle, Radość, Sadul, Wawer i Zerzeń. Pod względem bezwzględnej liczby
ludności plasuje się mniej więcej w środku stawki obok Ochoty i Pragi-Północ, jednak ze względu na
wspomnianą największą wśród warszawskich dzielnic powierzchnię, Wawer jest dzielnicą o
najmniejszej gęstości zaludnienia, na co wskazuje poniższa tabela.
Tabela 2. Ludność, powierzchnia i gęstość zaludnienia Wawra na tle innych dzielnic Warszawy (ranking wg liczby ludności)
w 2017 r.

Lp.

Dzielnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mokotów
Praga-Południe
Ursynów
Wola
Bielany
Targówek
Bemowo
Białołęka
Śródmieście
Ochota
Wawer
Praga-Północ
Ursus
Żoliborz
Włochy
Wilanów
Wesoła
Rembertów

Ludność (osoby)

Powierzchnia
(km2)

217 577
178 726
150 273
140 111
132 026
123 941
122 210
119 374
117 005
83 081
75 991
64 904
59 261
51 441
41 929
37 511
25 106
24 148

35,42
22,38
43,79
19,26
32,34
24,22
24,95
73,04
15,57
9,72
79,70
11,42
9,36
8,47
28,63
36,73
22,94
19,30

Gęstość
zaludnienia
(os./km2)
6 143
7 986
3 432
7 275
4 082
5 117
4 898
1 634
7 515
8 547
953
5 683
6 331
6 073
1 465
1 021
1 094
1 251

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Za niską gęstość zaludnienia w Wawrze odpowiada specyficzny charakter dzielnicy – największy (obok
Rembertowa i Wesołej) udział terenów zielonych (w tym częściowo należących do Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego) oraz duży udział niskiej zabudowy jednorodzinnej, w tym drewniane wille w
stylu „świdermajer” (budownictwo o lekkiej konstrukcji, z bogato zdobionymi pawilonami). Osiedla
bloków są rzadkie (występują np. na Marysinie Północnym), ale w dzielnicy powstaje coraz więcej
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apartamentowców. Według danych Urzędu Dzielnicy Wawer na koniec 2018 r., osiedlami o największej
liczbie mieszkańców są:


Marysin (13 004);



Radość (8917);



Falenica (8824);

zaś najmniejsza liczba mieszkańców występuje na osiedlach:


Sadul (2470);



Aleksandrów (2626);



Las (3626).

W Wawrze, podobnie jak we wszystkich dzielnicach Warszawy, mieszka nieco więcej kobiet niż
mężczyzn, jednak pod względem udziału mężczyzn Wawer plasuje się wysoko w rankingu dzielnic, po
Wesołej i Rembertowie.
Wykres 1. Mieszkańcy Wawra wg płci w 2017 r.

kobiety

47,2%
52,8%

mężczyźni

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Wawer należy do dzielnic stosunkowo stabilnych pod względem zmian liczby mieszkańców.
Odnotowano w latach 2009-2018 niewielki wzrost (o 8,7%) – dużo niższy niż w najszybciej
rozwijających się Wilanowie i Białołęce. Jednak w przeciwieństwie do Pragi-Południa, Śródmieścia
i Ochoty nie należy z pewnością do dzielnic wyludniających się.

15

Tabela 3. Zmiana liczby mieszkańców Wawra i innych dzielnic w latach 2009-2017

Lp.

Dzielnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Wilanów
Białołęka
Ursus
Wesoła
Wawer
Bemowo
Żoliborz
Włochy
Rembertów
Wola
Ursynów
Targówek
Bielany
Praga-Południe
Mokotów
Ochota
Śródmieście
Praga-Północ

Zmiana liczby mieszkańców 2009-2018
95,9%
33,6%
17,7%
10,3%
8,7%
8,1%
7,0%
5,6%
4,0%
1,8%
0,9%
0,6%
-1,3%
-2,1%
-3,5%
-7,1%
-7,2%
-9,4%
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

Jeśli chodzi o wiek, Wawer należy do stosunkowo najmłodszych dzielnic Warszawy. Wyższy odsetek
osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia) wystąpił jedynie na Wilanowie, w Białołęce i na
Ursusie. Do najstarszych dzielnic należą z kolei Wola, Ochota i Śródmieście (niski odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym) a także Mokotów i Bielany (wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym –
powyżej 60 lat dla kobiet, powyżej 65 lat dla mężczyzn).
Tabela 4. Struktura wiekowa mieszkańców Wawra i innych dzielnic (ranking wg odsetka osób w wieku przedprodukcyjnym
- do 17 roku życia) w 2017 r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dzielnica
Wilanów
Białołęka
Ursus
Wesoła
Wawer
Bemowo
Włochy
Rembertów
Ursynów
Targówek
Żoliborz
Praga-Południe
Bielany
Mokotów
Praga-Północ
Wola
Ochota
Śródmieście

Przedprodukcyjny Produkcyjny
Poprodukcyjny
27,3%
59,1%
13,6%
25,9%
63,1%
11,0%
22,2%
59,6%
18,1%
21,4%
60,8%
17,8%
20,3%
58,4%
21,2%
19,2%
57,4%
23,4%
19,2%
59,7%
21,1%
19,0%
60,7%
20,3%
18,8%
57,8%
23,4%
17,0%
57,1%
25,9%
16,2%
57,3%
26,5%
16,0%
58,0%
26,0%
15,9%
56,5%
27,6%
15,5%
56,2%
28,3%
15,4%
61,1%
23,5%
15,2%
59,3%
25,5%
14,7%
59,1%
26,2%
12,5%
58,2%
29,4%
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS
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Autorzy Rankingu Dzielnic Warszawy GUS za rok 2017 wskazywali na następujące ważne
demograficzne cechy Wawra:


dodatni przyrost naturalny;



wysokie saldo migracji wewnętrznych, świadczące o atrakcyjności osiedleńczej.

Jak w większości dzielnic, dużą część budżetu Wawra stanowią wydatki na edukację i ochronę zdrowia
oraz pomoc społeczną. Na tle innych dzielnic Wawer wyróżnia stosunkowo wysoki udział kosztów
kultury oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

3.2. Przedsiębiorczość
W Wawrze siedzibę miało w 2017 r. 17 068 podmiotów gospodarki narodowej, co oznacza 22
przedsiębiorstwa na 100 mieszkańców. Plasuje to Wawer w grupie dzielnic o przeciętnym
zagęszczeniu przedsiębiorstw.
W dzielnicy Wawer, podobnie jak w Warszawie ogółem, największy odsetek stanowią firmy z sekcji G
PKD (handel i naprawy). kolejną sekcją o największej liczbie przedsiębiorstw jest M - działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (w tym: działalność prawnicza, działalność rachunkowoksięgowa, 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 2823. Trzecią największą sekcją w Wawrze jest przemysł
(przetwórstwo przemysłowe, sekcja C) – 1621 firm, a czwartą – budownictwo, sekcja F (1325 firm).
W porównaniu do innych dzielnic, w Wawrze siedzibę ma w porównaniu do innych dzielnic stosunkowo
duży odsetek podmiotów zajmujących się:


przetwórstwem przemysłowym (największy odsetek wśród dzielnic Warszawy);



opieką zdrowotną i pomocą społeczną (największy odsetek wśród dzielnic Warszawy);



handlem i naprawami.

Stosunkowo niewielki jest natomiast w Wawrze w porównaniu do innych dzielnic odsetek
przedsiębiorstw zajmujących się:


usługami w zakresie administrowania (m.in. wynajem i dzierżawa, agencje zatrudnienia,
organizacja turystyki, administracja terenów, ochrona);



działalnością finansową i ubezpieczeniową.

Autorzy Rankingu Dzielnic Warszawy GUS za rok 2017 wskazywali na wysoki odsetek w Wawrze osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Bardzo wysoki w Wawrze jest wskaźnik firm
aktywnych, na co wskazuje „Raport o stanie przedsiębiorczości w Warszawie”.
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Mapa 1. Wskaźnik firm aktywnych wg dzielnic Warszawy

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

3.3. Atrakcyjność, warunki życia
Wawer należy do dzielnic o przeciętnej atrakcyjności i warunkach życia. W rankingu dzielnic (GUS
2017) osiągnął 10. miejsce w rankingu pod względem atrakcyjności warunków życia ogółem2 i zaliczony
został do grupy III (na cztery grupy) wraz z Pragą-Południe, Ursusem, Wesołą, Bemowem, Białołęką,
Targówkiem, Bielanami i Pragą-Północ. Najwyższą wartość wskaźnika uzyskał Wilanów, a najniższą –
Rembertów.
Wawer znalazł się nisko w rankingu atrakcyjności dla rodzin z dziećmi (gorzej wypadły tylko PragaPółnoc oraz Rembertów), na co złożyły się przede wszystkim:



niski odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach;
mała powierzchnia parków na 1 mieszkańca (mimo dużej powierzchni terenów zielonych,
parków w Wawrze jest mało).

Podobnie nisko uplasował się Wawer w rankingu atrakcyjności dla singli (na co wpływ miały oprócz
małej powierzchni parków także niski wskaźnik gęstości ścieżek rowerowych i odsetek terenów
komunikacyjnych).

2

Do oceny atrakcyjności warunków życia w rankingu ogólnym przyjęto następujące wskaźniki: osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym, pracujący na 1 tys. ludności, bezrobotni na 1 tys. ludności,
mieszkania oddane do użytkowania na 1 tys. zawartych małżeństw, powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni
osiedlowej na 1 mieszkańca w m2, liczba ludności przypadająca na 1 przychodnię, liczba ludności przypadająca na 1 sklep.
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Nieco lepiej dzielnica wypadła w rankingu atrakcyjności dla seniorów (12 miejsce na 18 dzielnic, w
grupie z Wesołą, Ursusem i Targówkiem).
Autorzy wskazywali ponadto na takie cechy dzielnicy jak:


duże mieszkania oddawane do użytkowania;



wyniki sprawdzianu uczniów kończących szkołę podstawową wyższe niż średnia dla
Warszawy;



w porównaniu do warszawskiej średniej – dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego z historii i
WOS, słabsze z jęz. angielskiego i polskiego.

Portal Morizon przygotował Ranking Dzielnic Warszawy 2018 pod względem popularności wśród osób
poszukujących nieruchomości. Wawer znalazł się w drugiej połowie rankingu, na 12 miejscu, choć
awansował o jedno miejsce w porównaniu do 2017 r. Najwięcej osób zainteresowanych jest
zamieszkaniem na Mokotowie, najmniej – na Rembertowie.

3.4. Kultura i dziedzictwo narodowe
Wawer należy do dzielnic, w których występuje niewiele zabytków. Na koniec 2016 r. obiektów
ujętych w gminnej ewidencji zabytków było 275, co daje Wawrowi czternaste miejsce na tle innych
dzielnic w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Tabela 6. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków wg dzielnic

Lp.

Dzielnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Śródmieście
Żoliborz
Praga-Północ
Rembertów
Włochy
Ochota
Mokotów
Bielany
Wola
Praga-Południe
Wesoła
Wilanów
Ursus
Wawer
Bemowo
Ursynów
Targówek
Białołęka

Zabytki na 10 tys. Zabytki ogółem
ludności
200,3
2344
175,0
900
132,7
861
98,6
238
84,0
352
80,3
667
75,6
1645
60,2
795
54,9
769
52,1
931
44,2
111
39,7
149
38,8
230
36,2
275
15,6
191
12,7
191
9,7
120
5,8
69
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

W Wawrze funkcjonuje sieć Wawerskiego Centrum Kultury i jego siedmiu filii (Międzylesie,
Aleksandrów, Anin, Falenica, Marysin, Radość, Zastów). Filie powstały w ramach reformy uprzednich
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osiedlowych klubów kultury. Łącznie z Wawerską Strefą Kultury (Międzylesie) połączono je w jedną
strukturę.
Wg stanu na 31 XII 2017 w Wawrze działało 7 bibliotek i filii, a liczba czytelników bibliotek na 1000
ludności wyniosła 174 (17 miejsce w rankingu 18 dzielnic). Na jednego mieszkańca przypadało w 2017
r. 13,6 woluminu (13 miejsce w rankingu dzielnic). Wszystkie te dane wskazują, że sytuacja w zakresie
bibliotek w Wawrze jest raczej niekorzystna w porównaniu do innych dzielnic.
Wg badania z 2018 r.3, obecność mieszkańców Wawra podczas wydarzeń kulturalnych była
stosunkowo niska (59% badanych – 13 miejsce w rankingu dzielnic, wobec średniej 61% dla Warszawy
i wyników takich jak 78% na Białołęce). W podziale na mniejsze obszary słabo wypadły Las, Nadwiśle
i Zerzeń. Autorzy raportu wskazują, że mieszkańcy Wawra zaliczają się stosunkowo często w
porównaniu do pozostałych do grupy „tradycyjnych nieuczestników”. Tradycyjni nieuczestnicy rzadko
mają kontakt ze sztuką. Wyjątkiem są telewizyjne filmy i seriale, na których oglądanie poświęcają dużo
czasu. W niewielkim stopniu korzystają z dostępu do kultury przez Internet. Większość z nich nie używa
smartfona do zapoznawania się z ofertą kulturalną.
W badaniu, które w 2014 r. przeprowadził Urząd m.st. Warszawy4, Wawer okazał się dzielnicą, której
mieszkańcy bardzo nisko oceniali ofertę wydarzeń kulturalnych (średnia ocena w skali
pięciostopniowej wyniosła 3,42 – niżej jedynie na Białołęce, najwyższe oceny wystawili mieszkańcy
Ochoty i Bemowa). Jeszcze niżej oceniono ofertę domów kultury (3,31 – ostatnie miejsce w rankingu
dzielnic; najwyższe oceny wystawili mieszkańcy Targówka i Mokotowa).

3.5. Organizacje pozarządowe
Łącznie w dzielnicy w 2017 r. zarejestrowane były 474 organizacje pozarządowe, co daje przeciętną
liczbę 6,2 NGO na 1000 mieszkańców (wynik przeciętny na tle innych dzielnic Warszawy). Najmniej
NGOs na 1000 mieszkańców przypada w Ursusie i na Targówku, a najwięcej – w Śródmieściu (mieszczą
się tam często także siedziby organizacji ogólnopolskich) i na Ochocie.
Tabela 5. Organizacje pozarządowe wg dzielnic m.st. Warszawy w 2017 r.

Lp.

Dzielnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Śródmieście
Ochota
Mokotów
Żoliborz
Wola
Włochy
Praga-Północ
Wilanów
Wawer
Ursynów

NGOs na 1000
mieszkańców

NGOs
razem

35,5
10,1
9,3
9,3
9,0
7,1
6,7
6,5
6,2
6,0

Fundacje

4 149
835
2 029
479
1 262
296
437
242
474
904

2 109
400
1 043
256
614
124
188
138
224
408

3

http://kulturalna.um.warszawa.pl/Broszura_Segmentacja_e.pdf, dostęp: 23.12.2018 r.

4

http://www.wpek.pl/pi/86704_1.pdf, dostęp: 20.12.2018 r.

Stowarzyszenia

2 040
435
986
223
648
172
249
104
250
496
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Lp.

Dzielnica

11
12
13
14
15
16
17
18

Praga-Południe
Bielany
Wesoła
Bemowo
Rembertów
Białołęka
Targówek
Ursus

NGOs na 1000
mieszkańców
5,6
5,5
4,7
4,4
4,3
3,8
3,1
2,5

NGOs
razem

Fundacje

1 007
725
119
534
103
452
384
148

480
321
49
217
32
182
151
55

Stowarzyszenia

527
404
70
317
71
270
233
93

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

3.6. Budżet partycypacyjny w Wawrze
Odsetek mieszkańców głosujących w budżecie partycypacyjnym w Wawrze jest przeciętny w
porównaniu do innych dzielnic (w V edycji BP głosowało 4710 mieszkańców, czyli 6,2% wszystkich
zamieszkujących dzielnicę).
Mieszkańcy Wawra są natomiast szczególnie aktywni pod względem liczby projektów złożonych do
BP (26,1 projektu na 10 tys. mieszkańców dzielnicy – to najwyższy wynik w Warszawie).
Od 2016 roku w Wawrze w ramach BP zgłoszono łącznie 567 projektów: 190 na rok 2017, 184 na rok
2018 oraz 193 na rok 2019. O ile w ramach ogólnomiejskiej tendencji w edycji V (na rok 2019) nastąpił
spadek, o tyle w przypadku Wawra nastąpiło przełamanie spadkowego trendu.
Projekty są klasyfikowane do jednej lub więcej kategorii (edukacja, komunikacja/drogi, kultura,
ochrona środowiska, pomoc społeczna, przestrzeń publiczna, sport, zdrowie, zieleń miejska). Na
przestrzeni lat 2017-2019 najwięcej złożono projektów w kategorii edukacji (268), kultury (223) i
przestrzeni publicznej (197), zaś najmniej – w kategorii pomocy społecznej (15) i zieleni miejskiej (50).
W 2018 r. w porównaniu do poprzednich lat szczególnie wzrosła liczba projektów z dziedziny zdrowia
i kultury, a spadła – z dziedziny pomocy społecznej.
W porównaniu do wyników warszawskich, w Wawrze w V edycji wystąpił większy odsetek projektów
związanych z kulturą, edukacyjnych, sportowych i związanych ze zdrowiem, a mniejszy – projektów
dotyczących komunikacji, ochrony środowiska i pomocy społecznej, co ukazuje wykres poniżej.
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Wykres 2. Projekty BP w Warszawie i w Wawrze V edycji budżetu partycypacyjnego wg kategorii tematycznych (odsetek)
25,0%
21,6%

21,1%
20,0%

18,2%
16,5%
15,1%

14,6%

15,0%
11,3%
10,0%

12,6%

11,3%
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10,3%

11,1%
8,3%

7,5%
5,4%

5,0%
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2,1%
0,7%

0,0%

Warszawa ogółem

Wawer

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Podobnie jak w przypadku całej Warszawy, w podziale na grupy docelowe najwięcej zgłoszonych
w V edycji projektów dotyczyło dorosłych, a następnie – rodzin z dziećmi. W porównaniu do danych
ogólnowarszawskich, w Wawrze było w porównaniu do warszawskiej średniej stosunkowo więcej
projektów dotyczących rodzin z dziećmi oraz młodzieży, a stosunkowo mniej – projektów dotyczących
dorosłych, studentów i zwierząt.
Wykres 3. Projekty BP w Warszawie i w Wawrze V edycji budżetu partycypacyjnego wg grup docelowych (odsetek)
60,0%
50,0%
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10,0%

3,6%
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0,0%

Warszawa ogółem

Wawer

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl
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Najwięcej projektów zgłoszonych w ramach ostatniej edycji BP w Wawrze to projekty
ogólnodzielnicowe, a następnie – projekty dotyczące Marysina (23) i Anina (22). Najmniej złożono
projektów dotyczących Sadula, a następnie Radości i osiedla Wawer. W porównaniu do liczby
mieszkańców (wyłączając projekty ogólnodzielnicowe) najwięcej zgłoszono projektów dotyczących
Lasu, Anina oraz Aleksandrowa – a najmniej – Sadula i Radości, co wskazuje poniższy wykres.
Wykres 4. Złożone projekty dla osiedli Wawra na 1000 mieszkańców danego osiedla w V edycji budżetu partycypacyjnego
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4,00
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3,67
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2,50
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1,89
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Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Analiza projektów w ramach BP, realizowanych w Wawrze, wskazuje na stosunkowo dużą liczbę
projektów związanych ze szkołami, a także tych dotyczących sportu i zajęć sportowych (np.
modernizacja sali gimnastyczno-widowiskowej w SP86, zajęcia rekreacyjne dla dzieci itp.). Wiele
projektów oznaczonych jako kulturalne ma także wymiar edukacyjny (np. „Warsztaty z robotyki w SP
109”). W przypadku projektów dotyczących ochrony środowiska i zieleni na uwagę zasługuje duża
liczba projektów z Falenicy (nasadzenia drzew, łąki kwiatowe, instalacja koszy na śmieci).

3.7. Inicjatywa lokalna w Wawrze
Wawer jest jednym z liderów aktywnego wykorzystywania przez mieszkańców programu inicjatywy
lokalnej. W latach 2015-2017 wawerczycy złożyli 37 wniosków, z których zrealizowano 29 projektów –
to najwięcej spośród dzielnic. W pierwszej połowie 2018 roku realizowanych było 7 projektów.
Od 2015 do 2017 roku kwoty przeznaczane w Wawrze na realizację inicjatywy lokalnej rosły
wykładniczo. W 2015 roku było to 42 tys. zł, w 2016 roku ponad dwukrotnie więcej (87 tys. zł), a w
2017 roku niemal czterokrotnie więcej niż w 2015 (151 tys. zł). Dostępne na dzisiaj dane wskazują, że
do połowy 2018 roku wnioskowana kwota kształtowała się na poziomie 95 tys. zł.
Większość realizowanych w tych latach projektów została wyceniona na kilka do kilkunastu tysięcy zł.
Dwa, dotyczące zagospodarowania terenu, przekroczyły kwotę 20 tys. zł.
Poniższa tabela prezentuje podział kwot wydatkowanych w ramach inicjatywy lokalnej ze względu na
obszary tematyczne, do których zakwalifikowane zostały realizowane projekty. Sumarycznie, w latach
2015-2018 (I poł.) największą część budżetu pochłaniały inicjatywy kulturalne. Na drugim miejscu
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uplasowały się projekty związane z zagospodarowaniem terenu. Istotny element w podziale środków
stanowią też obszary ekologii i rekreacji. Sport pojawił się dopiero w 2017 roku.
Tabela 6. Inicjatywa lokalna w Wawrze. Kwoty przeznaczone na zrealizowane projekty w podziale na obszary tematyczne

Obszar tematyczny

2015

2016

2017

Rekreacja

2 498,67

19 297,63

18 086,29

Zagospodarowanie
terenu

20 287,90

7 498,60

28 397,17

23 950,00

Kultura

18 610,79

46 920,32

62 897,59

64 027,63

Ekologia

875,59

13 520,67

11 982,45

Kultura/Ekologia

16 819,88

Ekologia/Sport

3 578,05

Sport

9 652,71

RAZEM

42 272,95

87 237,22

151 414,14

I poł. 2018

7 638,36

95 615,99

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia projektów w ramach inicjatywy lokalnej przekazane przez
Urząd Dzielnicy Wawer
Tabela 7. Inicjatywa lokalna w Wawrze. Liczba zrealizowanych projektów w podziale na obszary tematyczne

Obszar tematyczny

2015

2016

2017

Rekreacja

1

2

1

Zagospodarowanie
terenu

3

1

2

1

Kultura

3

5

4

5

Ekologia

1

2

1

Kultura/ ekologia

1

Ekologia/Sport

1

Sport

1

RAZEM

8

10

11

I poł. 2018

1

7

Źródło: Opracowanie własne na p0odstawie zestawienia projektów w ramach inicjatywy lokalnej przekazane przez
Urząd Dzielnicy Wawer
Tabela 8. Inicjatywa lokalna w Wawrze. Liczba złożonych wniosków w podziale na obszary tematyczne. W nawiasach
podano liczbę wniosków odrzuconych w danym obszarze

Obszar tematyczny

2015

2016

2017

I poł. 2018

Rekreacja

1

2

1

-

Zagospodarowanie
terenu

3

1

3 (1)

1

Kultura

5 (2)

8 (3)

5 (1)

6 (1)
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Obszar tematyczny

2015

2016

2017

I poł. 2018

Ekologia

1

3 (1)

1

-

Kultura/ ekologia

-

-

1

1

Ekologia/Sport

-

-

1

-

Sport

-

-

1

-

RAZEM

10

14

13

8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia projektów w ramach inicjatywy lokalnej przekazane przez
Urząd Dzielnicy Wawer

Większość projektów realizowanych w ramach programu inicjatywy lokalnej ma na celu integrację
lokalnej społeczności sąsiedzkiej (spotkania, pikniki, festyny) lub zagospodarowanie przestrzeni
wspólnych (skwery, ogrody, boiska, tereny wokół szkół i przedszkoli, las). Cele te często się przeplatają,
ponieważ dbanie o okolicę realizowane jest wspólną pracą.
Działania nieraz mają charakter proekologiczny, jak cykl spotkań i warsztatów poświęconych
pielęgnacji i sadzeniu roślin „Eko-rozsadnik”, warsztaty i sprzątanie okolicy w ramach projektu
Pan Eko-Samochodzik” czy sadzenie roślin i instalowanie budek dla ptaków w „Ogrodzie Motyli”.
Powodzeniem cieszy się wspólne obchodzenie świąt. Co roku odbywają się sąsiedzkie Wigilie lub
Mikołajki. W 2017 roku mieszkańcy postanowili też wspólnie uczcić dzień dziecka, zaś w 2018 –
majówkę i dzień matki. Podczas takich wydarzeń realizowane bywają dodatkowe cele – np.
Podwórkowa Gwiazdka w 2016 roku nastawiona była także na promocję wolontariatu i aktywności
lokalnej, a Majówka na Bajkowej 2018 stanowiła okazję do uczczenia 60-lecia Szkoły Podstawowej nr
204 w Radości.
Inicjatywy lokalne organizowane przez mieszkańców mają często wymiar edukacji historycznej (np.
piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 124 pt. Szkoła w Niepodległej. 100 lat we wspomnieniach czy
marsz śladami powstania styczniowego – oba projekty z 2018 roku), jak i kulturalnej (Dzień Zielonego
Konstantego z 2016 roku, który poza wspólną międzypokoleniową zabawą pozwalał uczestnikom
zapoznać się z sylwetką poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego). Organizowane są także
wydarzenia naukowe (piknik w 2016 roku, na którym atrakcją było przenośne planetarium).
Co zrozumiałe, projekty kładą nacisk na lokalność – wawerską historię, lokalne atrakcje turystyczne,
postaci związane z dzielnicą, dziedzictwo przyrodnicze regionu. W 2015 roku odbył się rajd rowerowy
Anińscy odkrywcy, prowadzący przez najciekawsze punkty Anina. Rok później zrealizowano wydarzenia
związane z obchodami 150-lecia dzielnicy Wawer (festyn, spływ kajakowy), zorganizowano grę miejską
przybliżającą historię, kulturę i architekturę Anina, a także wydano przewodnik po Falenicy.
Sport stanowi istotny element wielu inicjatyw – mieszkańcy biorą udział w spływach kajakowych,
rajdach rowerowych bądź wspólnie zagospodarowują boiska. Projekty o charakterze czysto sportowym
stanowią jednak rzadkość. Do tej pory zrealizowany został tylko piknik Żyj zdrowo na sportowo w 2017
roku.
W efekcie realizacji projektów z inicjatywy lokalnej dzielnica wzbogaciła się o takie miejsca spotkań
społeczności lokalnej jak Różowy zakątek w Radości, ogólnodostępny teren rekreacyjny w Międzylesiu
czy Plaża Romantyczna Wawer.
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Tabela 9. Inicjatywa lokalna w Wawrze. Lista zrealizowanych projektów z podziałem na obszary tematyczne

Rok
2015

2016

Obszar tematyczny

Nazwa zadania

rekreacja

Anińscy odkrywcy

zagospodarowanie terenu

Ogródek kulturalny

kultura

Falenica nasze centrum

zagospodarowanie terenu

Różowy zakątek

ekologia

Ciekawy las wokół nas

zagospodarowanie terenu

Las dla nas

kultura

Leśne spotkania Wigilijne

kultura

Przedświąteczne spotkania sąsiedzkie

ekologia

EKO - rozsadnik

ekologia

Pan Eko - samochodzik

kultura

Dzień zielonego Konstantego

kultura

Przewodnik po Falenicach

zagospodarowanie terenu

Ogród Motyli

kultura

Podróż Stanisława Jachowicza przez 150 lat
Wawra
Gdzie jest Ula

rekreacja
rekreacja

2017

2018
(I
połowa)

kultura

Spływ Kajakowy z okazji 150-lecia Gminy
Wawer
Podwórkowa Gwiazdka

kultura

Wigilia osiedlowa na Osiedlu Las

ekologia

EKO samochodzik

ekologia/sport

Rajd Rowerowy szlakami zielonego Wawra

kultura/ekologia

Piknik Ja Wisła

kultura

Piknik Naukowy

kultura

Truskawkowy dzień Dziecka

sport

Piknik żyj zdrowo na sportowo

zagospodarowanie terenu

Leśna plaża

zagospodarowanie terenu

Sportowe centrum rehabilitacji dzieci
młodzieży – zagospodarowanie boiska

rekreacja

Spływ kajakowy – rok Rzeki Wisły

kultura

100 Wydanie MNA

kultura

Mikołajki Rodzinny bal Mikołajkowy

kultura

II marsz śladami powstania styczniowego 1863
roku
Zagospodarowanie mini skweru w przestrzeni
publicznej, wraz z tablicą upamiętniającą
postać Patrona zegarmistrza Gałeckiego

zagospodarowanie terenu

kultura
kultura

i

Rodzinny piknik "W jeden dzień dookoła
Europy"
Majówka na Bajkowej
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Rok

Obszar tematyczny

Nazwa zadania

kultura
kultura

Szkoła w Niepodległej.
wspomnieniach
Dzień Matki

kultura/ekologia

Ekologiczny piknik naukowy 2018

100

lat

we

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawienia projektów w ramach inicjatywy lokalnej przekazane przez
Urząd Dzielnicy Wawer

3.8. Wawer na Facebooku i w internecie – profile, grupy, wydarzenia, strony
3.8.1. Facebook – informacje ogólne
Specyfika działań oddolnych w dzielnicy Wawer koncentruje się głównie na aktywności lokalnych grup
w obrębie osiedli, strony na Facebooku odzwierciedlają ten stan rzeczy.
Profile ogólnowawerskie to:








prowadzone przez urząd: oficjalna strona Urzędu Dzielnicy, Wawerskiego Centrum Kultury,
OSIR Wawer;
profil Tu Wawer;
profil Wawer News wraz z kanałem tematycznym Wawer Historia;
profil Plaża Romantyczna Wawer;
profil dewelopera Miasteczko Wawer, na którym jednak prezentowane są dane dotyczące
całej dzielnicy;
profil Stowarzyszenia Razem dla Wawra i prowadzonej przez nie Gazety Wawerskiej
profil Wawer Rodzinki.

Do najbardziej popularnych profili należą:
- Tu Wawer, regularnie aktualizowany profil z ponad 7000 obserwujących;
- Kinokawiarnia Stacja Falenica, której oferta kulturalna przyciąga mieszkańców z całej Warszawy.
Natomiast pozostałe strony dotyczą lokalnych spraw na osiedlach.
Wyjątkową aktywnością charakteryzują się grupy: Marysin Wawerski oraz Marysin Wawerski i Sąsiedzi,
jedna otwarta, druga zamknięta, otwarta liczy blisko 3900 członków, zamknięta 2900. Na każdej z grup
codziennie pojawia się ponad 10 postów o różnej tematyce. Profil „Plaża Romantyczna Wawer”
gromadzi aż 4400 użytkowników, jednak aktualizowany jest głównie w sezonie. Czwartą wartą
wzmianki grupą jest Wawer Rodzinki z liczbą ok 800 członków i średnio 5 postami dziennie. Miedzeszyn
i Międzylesie nie mają aktywnych reprezentacji na FB, aktualnie żadna organizacja nie prowadzi
aktywnie profili, który przyciągałby fanów.
Na stronach facebooka najpopularniejszymi tematami i tymi, które są najbardziej interesujące i
prowokujące do dyskusji to kwestie smogu, infrastruktury, długotrwałych sporów mieszkańców
dzielnicy z urzędem dzielnicy, miasta st. Warszawy, czy innymi instytucjami (ZTM, ZDM, PKP itd.)
Do analizy zostały wybrane profile powyżej 500 polubień z aktywnością przynajmniej 1 posta w ciągu
ostatnich 30 dni. Wiele postów jest udostępnianych na kilku profilach, aktywiści prowadzący strony
wspierają się wzajemnie w szerzeniu informacji dotyczących dzielnicy. Ze względu na wyraźną
terytorialność profili FB zostaną omówione najpierw ogólne, następnie osiedlowe.
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3.8.2. Profile ogólnowawerskie
Urząd Dzielnicy - 8360 polubień, Wawerskie Centrum Kultury (3050), OSiR Wawer (2785)
Profil Urzędu Dzielnicy ma charakter informacyjno-promocyjny informuje o wydarzeniach kulturalnych
i sportowych organizowanych przez poszczególne jednostki dzielnicowe - filie WCK, OSiR Wawer, ale
także inicjowane przez lokalne grupy i organizacje pozarządowe, w których biorą udział dzielnicowi
urzędnicy. Zwykle okres jesienno-zimowy to czas mniejszej aktywności mieszkańców w życiu
kulturalnym i społecznym, natomiast termin analizy zbiegł się z okresem świątecznym, w którym
dzielnica i poszczególne osiedla przygotowały koncerty świąteczne, wigilie osiedlowe, wspólne
kolędowanie itp. Urząd Dzielnicy informuje także o istotnych, organizacyjnych kwestiach i decyzjach
dla mieszkańców - segregowaniu śmieci, działań dot. smogu czy modernizacji dróg. Te ostatnie kwestie
budzą najwięcej emocji – przy tych postach jest wyraźnie więcej polubień i tzw. reakcji, komentarzy i
udostępnień.
Pod postami przeważają głosy krytyczne pod adresem urzędu i pod adresem mieszkańców palących w
kominkach nieekologicznym paliwem. Pojawiają się również wyrazy wsparcia dla nowych władz i
radnych dzielnicy wybranych w październiku 2018. Nowi radni wzbudzają dużo nadziei i sympatii
przykładem jest wywiad z radną Anną Ojer, który zyskał kilkaset polubień i same pozytywne
komentarze. O ile pod informacjami kulturalnymi i sportowymi jest po kilka polubień i sporadyczne
reakcje, to kwestie infrastruktury i ekologii zawsze wywołują komentarze od 3 do kilkunastu.
Stowarzyszenie Razem dla Wawra – 1065 polubień
Razem dla Wawra jest bardzo aktywnym NGO na mapie Wawra, należą do niego m.in. aktualnie 3
nowo wybranych radnych, w tym wiceburmistrz Jacek Wiśnicki. Stowarzyszenie sporadycznie (7
postów w ciągu ostatniego miesiąca) zamieszcza posty na FB, naprzemienne ze zdjęciami z Instagrama,
informuje o najważniejszych i palących sprawach dla obserwujących profil. Najwięcej dyskusji w ciągu
ostatniego miesiąca wywołała informacja o nowym programie politycznym Stowarzyszenia Razem dla
Wawra i Koalicji Obywatelskiej. Większość komentarzy jest pozytywna, wyrażająca nadzieję na dobrą
współpracę radnych z SRdW z mieszkańcami Wawra. Inną najbardziej dyskutowaną sprawą jest petycja
Stowarzyszenia w sprawie nieprzesuwania stacji kolejowej Wawer do innej lokalizacji. Osoby
prowadzące profil Stowarzyszenia odpowiadają na komentarze, co jest zachętą dla mieszkańców do
wypowiadania się.
Wawer Rodzinki
Profil fb ma blisko 2900 obserwujących osób, pojawia się średnio 7 postów w miesiącu; niewielka jest
aktywność obserwujących poprzez komentarze i polubienia.
Wawer Rodzinki to strona założona 8 lat temu przez Anną Ojer, bardzo aktywną mieszkankę Wawra.
Celem strony jest informowanie o istotnych sprawach dla mieszkańców i ich rodzin. Aktualnie profil
jest sporadycznie aktualizowany, są tu głównie informacje o wydarzeniach kulturalnych z myślą o
rodzinach z dziećmi, ale także informuje np o przebudowie placu zabaw dla dzieci czy informacje o
segregowaniu śmieci. Dużo bardziej aktywna jest grupa Wawer Rodzinki.

3.8.3. Profile lokalne
Aleksandrów Warszawa Wawer – 518 polubień
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Profil o sprawach mieszkańców Aleksandrowa. Średnio 10 postów w miesiącu, głównie dotyczą
poprawy infrastruktury - planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandrowa, nazwy ulicy,
wycięcia drzewa. Każdy post ma od jednego komentarza do maks. siedmiu, przy dyskusji o nazwie ulicy
czy wyborze żłobka.
Wawerskie Centrum Kultury, Filia Anin – 809 polubień
Jedynym profilem, która ma więcej niż 500 obserwujących, który zajmuje się sprawami Anina, to filia
Wawerskiego Centrum Kultury. Strona ma charakter głównie informacyjny, w średnio pojawia się tu
10-15 postów w miesiącu, dotyczących kulturalnych wydarzeń WCK oraz Towarzystwa Przyjaciół
Warszawy Oddział Anin. Posty mają nieliczne polubienia i pojedyncze komentarze.
Falenica – 3232 polubień, Rada Osiedla Falenica – 1200 polubień
Na każdym z profili 6-8 postów w miesiącu, niewielka aktywność obserwujących, nieliczne polubienia
i komentarze. Profil ma charakter informacyjny o decyzjach Rady Osiedla i Dzielnicy, informuje o
organizowanych przez Radę wydarzeniach np o Falenickiej Gwiazdce Sąsiedzkiej, największą dyskusję
wywołał artykuł napaści w autobusie 521
Rada Osiedla Las – 657 polubień
Na profilu Rady pojawia się ok 20 postów miesięcznie o organizowanych lub współorganizowanych
przez Radę spotkaniach - zebraniach, wigilii, koncertach, ale także o interpelacjach radnych, decyzjach
Urzędu Dzielnicy dotyczących Lasu. Część postów jest formą zaproszenia do dyskusji np. o problemach
z jakością usług pocztowych na terenie Lasu, w którym pojawiło się 24 komentarzy. Innym przykładem
był post zachęcający obserwujących profil do zgłaszania zniszczonych znaków drogowych, których listę
następnie Rada zgłosiła do ZDM. Osoby prowadzące profil Rady nie tylko zamieszczają posty, ale
odpowiadają na komentarze mieszkańców. Taka forma komunikacji zachęca mieszkańców do
wypowiadania się i ułatwia Radzie sprawne działanie.
Marysin Wawerski Południowy – 671 polubień
W ciągu miesiąca na stronie Marysina Wawerskiego pojawiają się zaledwie 4 posty o sprawach
Marysina i Wawra. Tylko jeden post o utwardzeniu ścieżek w lesie Sobieskiego wywołał komentarze.
Inne wiadomości dotyczyły planu zagospodarowania przestrzennego i sesji Rady Dzielnicy.
Parafia Dobrego Pasterza - Warszawa Nadwiśle – 912 polubień
Profil parafii jest jedyną stroną na facebooku, która aktywnie zajmuje się sprawami społeczności
osiedla Nadwiśle. Tematyka postów jest głównie religijna ze względu na okres świąteczny, na stronie
pojawiło się aż 42 postów, zwykle jest ich średnio 10 na miesiąc. Sporadycznie pojawiają się pojedyncze
komentarze i polubienia pod postami. Parafia w ostatnim czasie zorganizowała warsztaty dla dzieci,
wspólne kolędowanie z kapelą góralską czy śniadania adwentowe, które cieszyły się popularnością
wśród z nadwiślańskiej wspólnoty wiernych.
Radość, osiedle w dzielnicy Wawer/Warszawa – 734 polubienia
Mało aktywny profil dotyczący spraw Radości, w ciągu 30 dni pojawiły się dwa posty – jeden o
obchodach rocznicy zbrodni wawerskiej, drugi o postępach budowy południowej obwodnicy
Warszawy.
Osiedle Sadul – 391 polubień
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Strona informuje o wydarzeniach ważnych dla osiedla – budowie kanalizacji na ulicy Lucerny, wygranej
sprawie w sądzie dotyczącej placu zabaw na ulicy Gajowej. 4 posty w miesiącu, pod każdym co najmniej
jeden komentarz.
Osiedle Zerzeń – 733 polubienia; Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. w WarszawieZerzniu – 1229 polubień
Strona osiedla Zerzeń jest mało aktywna, 2 posty w miesiącu - o rozbudowie Traktu Lubelskiego na
terenie osiedla oraz udostępnienie obchodów rocznicy zbrodni wawerskiej.
Profil parafii jest bardziej aktywny, zamieszcza kilkanaście postów miesięcznie. Na stronie znajdują się
głównie informacje o charakterze religijnym, ale nie tylko. Parafia informuje również o organizowanych
przez siebie np., zajęciach sportowych dla dzieci, jarmarku świątecznym czy koncertach muzyki
poważnej w kościele Wniebowzięcia, udostępnia też informacje z profilu Dzielnicy Wawer. Posty mają
od kilku do dwudziestu kilku polubień, rzadko pojawiają się pojedyncze komentarze.

3.8.4. Grupy na Facebooku
Ze względu na specyfikę algorytmów facebooka, widoczność zamieszczanych informacji, skuteczność
dotarcia do zainteresowanych odbiorców oraz egalitarny charakter, największą aktywność
mieszkańców odnotowuje się na grupach. Warto wspomnieć o trzech: „Marysin Wawerski”, „Marysin
Wawerski i Sąsiedzi” oraz „Wawer Rodzinki”.

Marysin Wawerski – grupa otwarta 3839 członków; Marysin Wawerski i Sąsiedzi – grupa zamknięta,
2885 członków
Na obydwu grupach jednocześnie pojawiają się te same lub podobne posty o codziennym życiu w
Marysinie, średnio 10 postów dziennie. Tematyka jest zróżnicowana – od ogłoszeń
„sprzedam/kupię/oddam”, o zagubionych lub znalezionych zwierzętach, przez drobne usługi do ofert
pracy. Dość często pojawiają się prośby o polecenie np. lekarza, hydraulika, przedszkola, a także
zachęty do wspólnego spędzania czasu. Te dwa ostatnie typy wiadomości oraz o zwierzętach mają
zawsze odpowiedzi, co najmniej kilka komentarzy. Posty o smogu wywołują największe emocje,
pojawia się tutaj kilkadziesiąt komentarzy. W grupie pojawiają się udostępnienia informacji o
wydarzeniach organizowanych przez NGOs czy dzielnice, ale raczej rzadko są komentowane.

Wawer Rodzinki – grupa otwarta 744 członków
Grupa dedykowana wydarzeniom dla rodzin z dziećmi, pojawia się tu niewiele postów – ok. 8
miesięcznie, głównie dotyczą imprez i usług. Mała jest aktywność członków, nieliczne polubienia i
komentarze.

3.8.5. Wydarzenia FB związane z Wawrem

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc spotkań pod dachem, w okresie jesienno-zimowym jest
znacznie mniej organizowanych wydarzeń dla mieszkańców Wawra niż w okresie wiosenno-letnim.
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Najwięcej wydarzeń tworzy Wawerskie Centrum Kultury. WCK organizuje wydarzenia dla mieszkańców
w każdym wieku - koncerty, spektakle teatralne, wykłady, zajęcia dla dzieci kulturalne i sportowe. Dla
każdej imprezy jest zakładane wydarzenie, które jest udostępnianie na profilu WCK. Trudno przełożyć
“zainteresowanie” danym wydarzeniem na fejsbuku na rzeczywiste uczestnictwo, natomiast imprezy,
spotkania z uznanym gośćmi przyciągają dużą publiczność. Inne profile stowarzyszeń czy rad osiedli
rzadko zakładają wydarzenia na FB. wyjątkiem jest Rada Osiedla Las oraz Parafia Dobrego Pasterza –
Warszawa Nadwiśle.
Rada Osiedla Las korzysta z wydarzeń do zapraszania mieszkańców na zebrania Rady oraz
współorganizowanych przez siebie imprez cyklicznych np. sportowych raz na miesiąc, ale także np.
wigilię osiedlową. W wydarzeniu na FB wzięło udział 13 osób, natomiast z zamieszczonych zdjęć z
wydarzenia wynika, że wzięło w nim udział nawet 150 osób. Jest to dobry przykład, na to że wydarzenia
mają charakter tylko orientacyjny i mieszkańcy nie korzystają z tego sposobu komunikacji
powszechnie. Natomiast Parafia Dobrego Pasterza – Warszawa Nadwiśle zakłada wydarzenia o
charakterze religijnym dla wspólnoty wiernych.
Część wydarzeń okołoosiedlowych jest zakładana przez prywatne osoby, przez aktywistów np.
Falenicka Gwiazdka Sąsiedzka, zorganizowana oddolnie przez Andrzeja Tomaszczyka, Bartosza Mroza
i Milenę Bajer. Ważnym wydarzeniem inicjowanym oddolnie miał być też marsz śladami powstania
styczniowego, organizowany przez Milenę Bajer.

3.8.6. Inne strony
Istotną stroną dotyczącą życia społecznego mieszkańców Wawra jest strona Wawerskiego Centrum
Kultury. Na stronie głównej znajdują się wszystkie zajęcia i imprezy organizowane przez WCK. Jest
przejrzysty kalendarz, który pomaga znaleźć wydarzenie w konkretnym dniu, krótki opis czego dotyczy
wydarzenie, gdzie i czy wstęp jest płatny. W intuicyjny sposób można znaleźć wydarzenia
organizowane przez wszystkie filie WCK. Centrum Kultury stara się wspierać pomysłowość
mieszkańców i zamieściło na stronie widoczne przy każdej odsłonie okienko, które ma zachęcać do
wysłania swoich pomysłów na organizację życia kulturalnego w Wawrze (vide poniższe zdjęcie)
Fot. 1. Formularz zgłoszenia pomysłu na stronie WCK
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Źródło: www.wck-wawer.pl

Ważną instytucją realizującą wiele działań społeczno-kulturalnych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy (organizacja działań także niezwiązanych bezpośrednio z czytelnictwem – np.
Dnia Sąsiada, rajd rowerowy, współpraca z NGOs). Od listopada 2018 prowadzi Kulturotekę, łączącą
funkcje biblioteki, centrum kultury i centrum lokalnego. Na stronie bibliotekawawer.pl znajdują się
informacje na temat wydarzeń organizowanych we wszystkich filiach, a także katalogi, informacje o
zbiorach itp.

3.9. Wyniki ankiety z mieszkańcami
3.9.1. Charakterystyka badanych
W ankiecie wzięło udział 388 osób, w tym 54,6% kobiet i 45,4% mężczyzn, co w przybliżeniu
odzwierciedla proporcje płci w populacji Wawra. Także pod względem wieku badaniu dobrani zostali
w taki sposób, by odzwierciedlać strukturę wiekową mieszkańców, na co wskazuje poniższy wykres.
Wykres 5. Struktura wiekowa badanej próby
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Liczba ankietowanych według osiedli odzwierciedla liczbę osób je zamieszkujących. Stąd najwięcej
ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami Marysina, Radości i Falenicy, a najmniej – Lasu,
Aleksandrowa i Sadula (vide wykres 6).
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Wykres 6. Liczba respondentów ankiety wg osiedla
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Struktura respondentów w Wawrze wskazuje na dominację mieszkańców z wykształceniem wyższym.
Co prawda brak aktualnych danych dotyczących struktury mieszkańców Warszawy wg wykształcenia
(ostatnie dane pochodzą z 2011 r. z Narodowego Spisu Powszechnego), jednak wg tych wyników z NSP
mieszkańcy z wykształceniem wyższym stanowili ok. 40% ogółu warszawiaków. Jako że dobór próby w
niniejszym badaniu był bliski losowemu, można domniemywać, że w Wawrze odsetek mieszkańców z
wykształceniem wyższym należy do wysokich.
Wykres 7. Struktura respondentów ankiety wg wykształcenia
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Pod względem statusu zawodowego, największe dwie grupy badanych to osoby pracujące na etatach
oraz emeryci lub renciści. Stosunkowo dużą grupę stanowią osoby prowadzące własną działalność
gospodarczą, co koreluje z danymi z rozdziału 3.2 dot. przedsiębiorczości. Dane na ten temat
przedstawia wykres 8.
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Wykres 8. Struktura respondentów według statusu zawodowego
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3,4%

Inne

2,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

W grupie „inne” pojawiły się odpowiedzi takie jak: respondentka na urlopie
macierzyńskim/wychowawczym; pracujący student; żołnierz zawodowy; nauczyciel domowy
(własnego dziecka).
Wśród respondentów zdecydowanie dominują pracownicy umysłowi, przede wszystkim wolne zawody
i specjaliści z wyższym wykształceniem, a także pracownicy biurowi (vide wykres 9). Odpowiedź „inne”
najczęściej wybierali pracownicy usług, którzy najprawdopodobniej nie skojarzyli swojego zawodu z
usługami (nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, urzędnik bankowy, bibliotekarz).
Wykres 9. Struktura pracujących respondentów wg grupy zawodów

wolne zawody, specjaliści z wyższym
wykształceniem

30,3%

pracownicy administracyjno-biurowi

23,9%

prywatni przedsiębiorcy

14,3%

wyżsi urzędnicy i kierownicy firm

13,4%

pracownicy usług i sprzedawcy

10,1%

inne
robotnicy wykwalifikowani

5,5%
1,7%

robotnicy niewykwalifikowani

0,4%

rolnicy i rybacy

0,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=247)
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Największa grupa badanych pracuje w Warszawie, ale poza Wawrem (58,4%). W Wawrze pracuje
nieco ponad 1/3 respondentów – 34%, a w innej miejscowości – 7,6% pracujących respondentów (vide
wykres 10).
W Wawrze częściej pracują respondenci ze starszych grup wiekowych (40+) i z niższym
wykształceniem, a w innych dzielnicach Warszawy – młodsi, z wyższym wykształceniem. Stosunkowo
częściej w Wawrze pracują kobiety niż mężczyźni, choć nie jest to zależność istotna statystycznie.
Wykres 10. Dzielnice Warszawy (poza Wawrem), w których najczęściej pracują respondenci
7,6%

34,0%

58,4%

Dzielnica Wawer

Inna dzielnica Warszawy

Inna miejscowość

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=247)

Wśród innych dzielnic Warszawy, w których pracują respondenci, najczęściej wskazywano
Śródmieście, Mokotów (w którym mieści się zagłębie biurowe, tzw. Mordor), Pragę-Południe i Wolę.
Dane te przedstawia wykres 11.
Wykres 11. Dzielnice Warszawy (poza Wawrem), w których najczęściej pracują respondenci

Śródmieście

30,6%

Mokotów

14,4%

Praga-Południe

12,6%

Wola

7,2%

Włochy

5,4%

brak odpowiedzi

5,4%

w różnych dzielnicach

3,6%

Żoliborz

3,6%

Praga-Północ

2,7%

Ochota

2,7%

Wilanów

2,7%

pozostałe dzielnice

9,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=144)
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Do innych wskazywanych miejsc należą: cały kraj (3 wskazania), Pruszków, całe Mazowsze (po 2
wskazania). Ponadto wskazywano: Józefów, Łomianki, Wiązowną, a poza najbliższymi okolicami
Warszawy - Półwysep Helski.
Największa grupa respondentów mieszka w Wawrze dłużej niż 20 lat lub od urodzenia (45,6%). Grupa
mieszkająca mniej niż 10 lat stanowiła 24,3% badanych.
Wykres 12. Struktura respondentów wg długości zamieszkiwania w Wawrze

Dłużej niż 20 lat lub od urodzenia

45,6%

Od 15-20 lat

14,2%

Od 11-15 lat

16,0%

Od 6-10 lat

12,9%

Od 1-5 lat
Poniżej jednego roku
0,0%

8,0%
3,4%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

3.9.2. Tożsamość mieszkańców Wawra

Mieszkańcy Wawra utożsamiają się przede wszystkim ze swoim osiedlem, w mniejszym stopniu – z
dzielnicą. Silna tożsamość lokalna, na co wskazują badania, występuje w Aninie, czyli na osiedlu
tradycyjnie inteligenckim, na którym wydawane jest też miejscowe pismo „Między nami Aninianami”.
Do innych osiedli, których mieszkańcy często utożsamiają się z lokalną ojczyzną, należy Międzylesie czy
Falenica i Aleksandrów jako swoista enklawa (jeden z respondentów badania jakościowego stwiedził
nawet, że „W Aleksandrowie głosuje się na ludzi z Aleksandrowa”). Istnieje natomiast część osiedli, w
których tożsamość nie jest tak silna, i są one często traktowane jako „sypialnia” (Marysin, Nadwiśle).
Na ten temat tak mówił jeden z respondentów badania:
Wyraźnie jest w tej chwili w Wawrze tendencja, że tu się sprowadza coraz więcej ludzi
niemieszkających do tej pory tu. Często, zresztą, to zamknięte osiedla, składające się z 2030 domów, mieszkańców jednoczy tylko wspólne szambo, powiedzmy, albo wspólny kluczyk
do bramy, bardzo często też nie znają się między sobą albo traktujących to jako, powiedzmy,
tylko sypialnię…

Wskaźnikiem tożsamości „wawerskiej”, ogólnodzielnicowej jest znajomość dzielnicy. Zadaliśmy
respondentom pytanie o ich samoocenę znajomości dzielnicy. Jak się okazuje, znajomość większości
dzielnicy deklaruje jedynie co trzeci respondent. Najczęściej pojawiała się odpowiedź „znam mniej
więcej połowę obszaru dzielnicy”.
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Występują istotne statystycznie różnice między kobietami a mężczyznami 5. Deklarowana znajomość
dzielnicy wśród kobiet jest dużo mniejsza niż wśród mężczyzn. Tylko swoje osiedle zna 21,7%
badanych kobiet i 10,2% mężczyzn, zaś większość obszaru dzielnicy zna 28,3% badanych kobiet i 39,2%
mężczyzn. Wśród grup wiekowych najwięcej znających tylko swoje osiedle jest wśród młodzieży i
emerytów, jednak nie występują istotne statystycznie różnice.
Odpowiedź „znam tylko swoje osiedle” najczęściej pojawiała się wśród mieszkańców Lasu, a najrzadziej
– Aleksandrowa (brak takich odpowiedzi) i Miedzeszyna (4,8%). Najwięcej znających większość obszaru
dzielnicy było wśród respondentów z Aleksandrowa i Miedzeszyna, a najmniej – wśród mieszkańców
Lasu i Nadwiśla.
Wykres 13. Znajomość dzielnicy wśród respondentów

Znam mniej więcej połowę obszaru dzielnicy

44,33%

Znam większość obszaru dzielnicy

33,25%

Znam tylko swoje osiedle

16,49%

Znam tylko okolice swojego domu

5,93%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Większość respondentów nie planuje wyprowadzać się z Wawra. Deklarację prawdopodobnej
wyprowadzki złożyło 17,1% badanych mieszkańców (vide wykres 16).
Rzadziej deklaracje możliwej wyprowadzki składali emeryci i bezrobotni, kobiety i osoby powyżej 40
r.ż., częściej – uczniowie i studenci, mężczyźni oraz osoby poniżej 40 r.ż. Zdecydowanie częściej
wyprowadzkę rozważają osoby mieszkające w Wawrze krócej niż 5 lat. Występuje istotna statystycznie,
choć niezbyt silna korelacja6 między zadowoleniem z życia w Wawrze a chęcią pozostania w dzielnicy.
Najczęściej deklaracje możliwej przeprowadzki padały wśród badanych z osiedli Zerzeń, Nadwiśle i
Falenica; najwięcej przekonanych o pozostaniu było wśród respondentów z osiedli Anin, Aleksandrów
i Wawer.

5

Aby sprawdzić, czy różnice są istotne statystycznie, tj. nie wynikają tylko z losowych przyczyn, zastosowano przeznaczoną
do tego metodę: test chi-kwadrat. Wynik dotyczący jego istotności (p=0,008) wskazuje, że różnice są istotne statystycznie.
6

Aby sprawdzić, czy związek między danymi jest istotny statystycznie, tj. nie wynika tylko z losowych przyczyn, i jaka jest jego
siła, zastosowano przeznaczoną do tego metodę: obliczono współczynnik korelacji rang Spearmana. Wynik dotyczący jego
istotności (p=0,000) wskazuje, że związek jest istotny statystycznie, ale siła korelacji (R=0,203) jest niewielka.
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Wykres 14. Zamiar wyprowadzki lub pozostania w Wawrze
35,0%

32,7%

30,2%

30,0%
25,0%

20,1%

20,0%
15,0%

10,1%
7,0%

10,0%
5,0%
0,0%
Na pewno nie zamierzam się wyprowadzić

Raczej nie jest to prawdopodobne, że się wyprowadzę
Trudno powiedzieć
Raczej jest prawdopodobne, że się wyprowadzę
Na pewno zamierzam się wyprowadzić
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

3.9.3. Zadowolenie z życia w Wawrze
Zdecydowana większość mieszkańców (80,6%) jest zadowolona z życia w Wawrze, jednak częściej
padała odpowiedź „jestem raczej zadowolony/a” (56,4%) niż „jestem bardzo zadowolony/a” (24,2%).
Zadowolenie z życia w Wawrze nie jest zróżnicowane w zależności od płci, wykształcenia ani długości
zamieszkania w dzielnicy. W przypadku grup wiekowych niżej zadowolenie oceniali seniorzy (60+).
Istnieją natomiast istotne różnice7 między zadowoleniem deklarowanym przez mieszkańców
poszczególnych osiedli. Najwyżej oceniali je mieszkańcy osiedli Wawer i Aleksandrów (średnia 4,3 w
skali od 1 (bardzo niezadowolony/a) do 5 (bardzo zadowolony/a)) oraz osiedla Sadul (średnia 4,1), zaś
najniżej – mieszkańcy osiedli Zerzeń (średnia 3,6), Międzylesie (średnia 3,7) oraz osiedla Falenica (3,8).

7

Aby sprawdzić, czy różnice są istotne statystycznie, tj. nie wynikają tylko z losowych przyczyn, zastosowano przeznaczoną
do tego metodę: test H Kruskala-Wallisa. Wynik dotyczący jego istotności (p=0,019) wskazuje, że różnice są istotne
statystycznie.
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Wykres 15. Zadowolenie mieszkańców z życia w Wawrze
0,0%

10,0%

20,0%

Bardzo zadowolony/a

30,0%

40,0%

60,0%

24,2%

Raczej zadowolony/a

56,4%

Ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a

12,1%

Raczej niezadowolony/a

Bardzo niezadowolony/a

50,0%

5,9%

1,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Mieszkańcy ocenili także zadowolenie wg różnych obszarów funkcjonowania dzielnicy. Wawer okazuje
się dzielnicą o dobrych relacjach sąsiedzkich – z tych relacji zadowolonych było ponad 63%
respondentów, wysoko oceniano także warunki mieszkaniowe oraz możliwości uprawiania sportu i
turystyki (słabiej – ofertę kulturalną). Wawer jest zdaniem mieszkańców, co do zasady, dzielnicą
bezpieczną. Szczegółowe dane przedstawia tabela 10 poniżej.
Podzielone są zdania na temat dbałości o tereny zielone – zarówno dużo mieszkańców wskazuje na
zadowolenie, jak i na niezadowolenie, dlatego dane te przeanalizowaliśmy pod kątem poszczególnych
osiedli. Różnica okazała się istotna statystycznie8. Rozpiętość ocen jest bardzo duża. Największe
zadowolenie z dbałości o tereny zielone deklarowali mieszkańcy Aleksandrowa (średnia 3,9 w skali od
1 (bardzo niezadowolony/a) do 5 (bardzo zadowolony/a)), Anina (3,8) i Marysina (3,6), a najmniej
zadowoleni są mieszkańcy Zerznia (2,7), Wawra (3,0) i Falenicy (3,1).
Stosunkowo najmniej zadowoleni są mieszkańcy z relacji z władzami dzielnicy, a przede wszystkim z
informowania o planach urzędu (tylko 20,8% zadowolonych) i z partycypacji w zarządzaniu (tylko
22,7%). Najbardziej niezadowoleni z niewystarczającej informacji i partycypacji są seniorzy (60+),
kobiety, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Należy tu zauważyć, że spora część
mieszkańców nie potrafiła ocenić tych aspektów.
Jeśli chodzi o informowanie o pracy i planach władz lokalnych, najmniej zadowoleni byli badani
mieszkańcy Zerznia i Miedzeszyna, a najbardziej – mieszkańcy Anina i Lasu. W obszarze partycypacji
najmniej zadowoleni byli mieszkańcy Zerznia i Nadwiśla, a najbardziej także mieszkańcy Anina i Lasu.

8

Aby sprawdzić, czy różnice są istotne statystycznie, tj. nie wynikają tylko z losowych przyczyn, zastosowano przeznaczoną
do tego metodę: test H Kruskala-Wallisa. Wynik dotyczący jego istotności (p=0.000) wskazuje, że różnice są istotne
statystycznie.
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Tabela 10. Zadowolenie mieszkańców z poszczególnych obszarów funkcjonowania dzielnicy Wawer

Obszar funkcjonowania dzielnicy

Wzajemna życzliwość sąsiedzka
Warunki mieszkaniowe
Możliwości aktywnego spędzania wolnego
czasu: uprawiania sportu i turystyki
Codzienne bezpieczeństwo
Sklepy, oferta handlowa
Dbałość o tereny zielone
Oferta kulturalna
Opieka przedszkolna nad dziećmi
Dojazd samochodem
Czystość i estetyka dzielnicy
Szkolnictwo i poziom nauczania
Komunikacja publiczna
Służba zdrowia
Stosunek władz dzielnicy do mieszkańców
Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu
dzielnicą
Informowanie mieszkańców o pracy i planach
władz lokalnych

Bardzo
Raczej
Ani
zadowolony/a zadowolony/a zadowolony/a,
ani
niezadowolony/
a

Raczej
niezadowolony/
a

Bardzo
niezadowolony/
a

Nie wiem/
trudno
powiedzieć
/ nie
dotyczy

Średnia

25,3%
23,5%
19,6%

37,4%
41,5%
36,3%

20,6%
15,2%
20,6%

11,3%
17,0%
14,7%

3,9%
2,1%
4,1%

1,5%
0,8%
4,6%

3,70
3,68
3,55

13,9%
14,9%
11,6%
7,5%
5,2%
9,3%
7,2%
4,1%
10,3%
7,0%
2,1%
2,6%

41,5%
38,9%
36,9%
36,1%
18,6%
33,8%
36,1%
24,2%
29,1%
27,3%
24,5%
20,1%

23,5%
22,4%
22,9%
26,8%
21,4%
18,8%
23,7%
24,0%
21,4%
26,5%
36,9%
36,3%

15,5%
17,5%
24,7%
20,4%
10,3%
19,8%
29,6%
14,7%
27,1%
19,8%
16,8%
13,4%

3,9%
4,1%
2,8%
4,6%
3,9%
9,5%
3,4%
5,2%
8,5%
9,5%
6,2%
6,4%

1,8%
2,1%
1,0%
4,6%
40,7%
8,8%
0,0%
27,8%
3,6%
9,8%
13,7%
21,1%

3,47
3,44
3,30
3,22
3,18
3,15
3,14
3,10
3,06
3,03
2,99
2,99

1,5%

19,3%

34,0%

20,4%

8,8%

16,0%

2,82
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Mieszkańców zapytano także, w jakich miejscach na terenie Wawra w sposób szczególny koncentruje
się życie towarzyskie/publiczne. Najczęściej wskazywano poniższe miejsca:











Boisko Syrenka;
Wawerskie Centrum Kultury i jego filie;
Stacja Falenica;
kościoły i domy parafialne;
basen;
Cafe Peron;
Bazarek falenicki;
szkoły;
CH Ferio;
Pizzerie (Capri, Vera, Dominium).

Zastanawia brak wśród najważniejszych miejsc placów, parków i skwerów – co, jak wskazuje badanie
jakościowe, jest istotnym problemem w Wawrze. Problem polega jednak na tym, że dzielnica nie
posiada gruntów, na których place lub skwery można byłoby aranżować – w przyszłości warto jednak
pomyśleć nad stworzeniem takiej przestrzeni we współpracy z deweloperami, właścicielami gruntów i
mieszkańcami.

3.9.4. Opinie o Urzędzie Dzielnicy i mechanizmach wspierania pomysłowości
W ciągu ostatnich 5 lat 73% respondentów ankiety miało kontakt z Urzędem Dzielnicy Wawer.
Zadowolenie z kontaktu z urzędem jest zróżnicowane (vide tabela poniżej). O ile pracownicy Urzędu
przez niemal 60% respondentów są uważani za życzliwych, o tyle wielu mieszkańców ma wrażenie
niewystarczającej otwartości Urzędu na ich opinie (pozytywną ocenę wystawiło tu jedynie 19,1%
badanych). Co czwarty badany mieszkaniec nie umiał ocenić otwartości Urzędu na wypowiedzi i
pomysły mieszkańców. Analiza zbiorcza badań jakościowych i ilościowych wskazuje, że przyczyny mogą
być następujące:




wyrażona powyżej opinia dotyczy nie tyle możliwości realizacji własnych pomysłów przez
mieszkańców, co wpływu na decyzje inwestycyjne i infrastrukturalne, ich konsultowania etc.
Faktycznie decyzje te, jak się wydaje, często nie były wystarczająco konsultowane z
mieszkańcami.
urząd jest otwarty na realizację pomysłów mieszkańców, np. w ramach inicjatywy lokalnej,
jednak wielu mieszkańcom ta forma nie jest znana – konieczna jest więc intensyfikacja
promocji w tym zakresie.

Ogólnie najbardziej z działań urzędu zadowoleni są badani mieszkańcy Sadula i Lasu, a najmniej –
mieszkańcy Międzylesia (b. niska ocena szybkości załatwiania spraw) i Wawra (niska ocena otwartości
na pomysły mieszkańców).
Najwyżej poszczególne aspekty oceniali seniorzy (60+) i młodzież, a najniżej – grupa 25-39. Nieco wyżej
zadowolenie (zwłaszcza z życzliwości i szybkości załatwiania spraw) oceniały kobiety.
Wykres 16. Ocena poszczególnych aspektów działania Urzędu Dzielnicy wg mieszkańców
Aspekt działania Urzędu

Życzliwość pracowników
Szybkość załatwiania spraw

Bardzo
zadowol
ony/a

Raczej
zadowol
ony/a

Ani zadowolony/a, ani
niezadowolony/a

Raczej
niezadow
olony/a

13,4%

45,6%

19,8%

Bardzo
Nie wiem/ trudno
niezadowolony powiedzieć/ nie
/a
dotyczy
1,1%
15,9%
4,2%

9,9%

44,5%

18,4%

18,0%

8,5%

0,7%
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Aspekt działania Urzędu

Bardzo
zadowol
ony/a

Raczej
zadowol
ony/a

Ani zadowolony/a, ani
niezadowolony/a

Raczej
niezadow
olony/a

Zarządzanie dzielnicą ogółem

3,2%

33,6%

31,4%

Bardzo
Nie wiem/ trudno
niezadowolony powiedzieć/ nie
/a
dotyczy
7,8%
19,8%
4,2%

Zaangażowanie pracowników w
sprawy mieszkańców
Rozwiązywanie problemów
mieszkańców
Otwartość na wypowiedzi i
pomysły mieszkańców

5,3%

26,1%

36,4%

15,2%

6,7%

10,2%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Najbardziej znanym mechanizmem wspierającym realizację pomysłów jest budżet partycypacyjny (zna
go niemal 64% badanych) i konsultacje społeczne. Co czwarty mieszkaniec nie zna żadnego takiego
mechanizmu.
Wykres 17. Znajomość mechanizmów wspierających realizację pomysłów

Budżet partycypacyjny na poziomie dzielnicy

63,9%

Konsultacje społeczne

38,9%

Inicjatywa lokalna

26,5%

Nie znam żadnego

24,2%

Dotacje dla organizacji pozarządowych z dzielnicy

15,7%

Inne

0,8%

Komisje Dialogu Społecznego (branżowe, dzielnicowe)

0,3%

Rada Osiedla

0,3%

Dzialania sasiedzkie nieformalne

0,3%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

40% badanych nie uczestniczyło w żadnym mechanizmie wsparcia, 33% uczestniczyło w budżecie
partycypacyjnym, ale w kolejnych konsultacjach społecznych – już tylko 8,4%.
Wysoki odsetek osób głosujących w budżecie partycypacyjnym w porównaniu do odsetka głosujących
zdiagnozowanego na poziomie miasta w V edycji wynikać może z tego, że pytano o uczestnictwo od
początku działania BP (a więc pięć edycji), jak również z faktu, że osoby niechętne działaniom
społecznym, w tym budżetowi partycypacyjnemu, częściej odmawiały wypełnienia ankiety.

3.9.5. Oczekiwania od dzielnicy

Mieszkańcy w ankiecie wskazali, czego oczekują od dzielnicy, co ich zdaniem należałoby naprawić lub
ulepszyć w Wawrze. Zdecydowana większość wskazań dotyczyła kategorii związanych z drogami,
chodnikami i komunikacją, a także czystością w miejscach publicznych. Spis wszystkich odpowiedzi
przedstawiony jest w aneksie 2, a podstawowe kategorie – na poniższym wykresie.
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Wykres 18. Ulepszenia, których zdaniem respondentów należy dokonać w Wawrze

Lepsza komunikacja publiczna

45,62%

Czystość w miejscach publicznych

37,37%

Remonty jezdni

33,51%

Remonty chodników

30,15%

Więcej ścieżek rowerowych, stacji Veturilo

26,80%

Szersza oferta kulturalna

22,42%

Mniej samochodów i korków

17,78%

Zadbanie o bezpieczeństwo

16,75%

Więcej obiektów sportowych

15,72%

Ograniczenie "dzikiego parkowania"

10,82%

Więcej miejsc parkingowych

10,31%

Więcej lokali gastronomicznych

8,76%

Więcej żłobków i przedszkoli

6,44%

Szersza oferta edukacyjna

6,19%

Mniej hałasu

5,67%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Ponadto badania jakościowe wskazują, że mieszkańcy oczekują przede wszystkim:




poprawy infrastruktury publicznej w tych miejscach, w których pozostawia ona wiele do
życzenia (Nadwiśle, część Radości);
możliwości większego wpływu na decyzje infrastrukturalne i inwestycyjne dzielnicy;
przestrzeni publicznej, zaprojektowanej dla wygody pieszych, a nie kierowców.

3.9.6. Aktywność społeczna mieszkańców
Jedynie 12,1% badanych mieszkańców należy do organizacji społecznych lub stowarzyszeń, a 4,1%
pełni w nich funkcje kierownicze. Różnica między badaniami Klon/Jawor a badaniami niniejszymi
(zdecydowanie większy odsetek należących) wynikać może z tego, że wśród organizacji najczęściej
wymieniano rady rodziców, nie będące formalnie organizacjami pozarządowymi, często wymieniano
także grupy przy parafiach i inne grupy nieformalne. Często wskazywano także kluby sportowe i
harcerstwo (szczegółowe zestawienie w aneksie 2).
Tylko 16,2% badanych mieszkańców wskazało na zaangażowanie w działania społeczne na terenie
Wawra. Do działań tych najczęściej należały: organizacja wydarzeń (wigilia osiedlowa, występy
artystyczne), praca z dziećmi i z seniorami, prowadzenie zajęć, petycje, plebiscyt na wybór nazw ulicy.
Dokładny spis znajduje się w aneksie 2.
Najczęściej angażowanie się w takie działania deklarowali mieszkańcy Lasu i Aleksandrowa, najrzadziej
– Anina, Radości i Międzylesia. Spośród grup wyróżnionych pod względem statusu zawodowego,
najczęściej w działania społeczne angażowali się bezrobotni oraz uczniowie/studenci, a najrzadziej –
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emeryci i renciści. Zdecydowanie częściej angażowanie się w przedsięwzięcia społeczne deklarowały
kobiety. Najczęściej społecznie działały osoby z grup wiekowych 40-59 i 15-24, najrzadziej – z grup 60+
oraz 25-39.
Najrzadziej w działania społeczne na terenie Wawra angażują się osoby mieszkające tam mniej niż 5
lat.
Osoby nieangażujące się w działania społeczne zapytaliśmy o przyczyny tego braku zaangażowania,
przy czym nie ograniczaliśmy się do pytania o brak czasu, ale zapytaliśmy o szczegółowe powody tego
braku. Najczęściej przyczyną jest zajmująca czas praca zawodowa lub rodzina, ale co piąty
niedziałający społecznie respondent nie ma pomysłu na takie działania.
Wykres 19. Przyczyny nieangażowania się w działania społeczne wśród respondentów

Muszę przede wszystkim zająć się własną
pracą
Muszę przede wszystkim zająć się własną
rodziną

27,69%
26,46%

Nie mam pomysłu na takie działania

20,92%

Nie mam czasu z innych powodów

19,38%

Nie interesuję się tym

12,31%

Nie wiem, jak takie działania zacząć

10,15%

Działam społecznie, ale poza dzielnicą

9,85%

Nie mam sił/zdrowia

9,54%

Inny powód, jaki?

7,08%

Nie mam pieniędzy/środków na realizację
takich działań

5,54%

Nie mam współpracowników/pomocników

2,77%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=325)

Wśród innych wskazywanych przyczyn pojawiły się: krótki czas zamieszkania, zbyt młody wiek, brak
miejsca w dzielnicy, spędzanie większości czasu poza dzielnicą.
Mieszkańców zapytano też o bariery w aktywności społecznej. Najczęściej pojawiał się tu brak czasu,
ale niemal 35% badanych wskazywało, że nie ma wiedzy na temat tego, jak pomysł zrealizować. Dobrze
ilustruje to wypowiedź respondentki:
Sama nie mam pomysłu i wątpię żeby taki zwykły obywatel mógł coś zrobić, bo nie zna
przepisów. Może bym się zaangażowała w jakąś działalność, ale nie wiem do kogo się
zwrócić, a chodzić po urzędzie i pytać to już nie bardzo mnie to interesuje. Raczej wolałabym
pomóc, dołączyć do kogoś (respondentka ankiety)
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Narzekano także na brak zaangażowania wśród sąsiadów. Rzadziej mówiono o barierach finansowych.
Wskazywane problemy prawne dotyczyły własności gruntów i planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Wykres 20. Najważniejsze wg mieszkańców bariery w aktywności społecznej

Brak czasu

61,6%

Brak wiedzy o tym, jak zrealizować pomysł

34,8%

Brak zaangażowania wśród sąsiadów

29,9%

Niewystarczające środki finansowe

13,9%

Trudności biurokratyczne

12,9%

Negatywny stosunek Urzędu Dzielnicy

6,2%

Brak wsparcia lub niewystarczające wsparcie ze
strony Urzędu Dzielnicy

5,4%

Negatywny stosunek mieszkańców

3,9%

Problemy prawne (np. z planem zagospodarowania
przestrzennego)

3,4%

Inne

2,8%

Brak innych informacji

2,3%

Brak wsparcia lub niewystarczające wsparcie ze
strony innych instytucji

1,8%

Konflikty w trakcie realizacji działania

1,8%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=325)

3.9.7. Pomysłowość mieszkańców Wawra
Jedynie niecałe 16% badanych mieszkańców miało kiedykolwiek pomysł na działania na terenie
Wawra. Pomysły te dotyczyły bardzo różnych działań – organizacji spotkań sąsiedzkich, małej
infrastruktury (siłownie plenerowe, skwery, place zabaw, chodniki), kwestii komunikacyjnych (budowa
chodników, przejścia dla pieszych), organizacji wydarzeń (koncerty, pikniki, wigilie sąsiedzkie). Spis
wszystkich wskazanych pomysłów znajduje się w aneksie 2.
Najczęściej w porównaniu do innych osiedli takie pomysły mieli mieszkańcy Aleksandrowa, Wawra,
Zerznia, Falenicy i Lasu; najrzadziej – mieszkańcy Miedzeszyna, Anina i Międzylesia, co potwierdza
wizerunek Aleksandrowa i Lasu jako osiedli aktywnych oraz Anina i Międzylesia jako osiedli mało
aktywnych społecznie.
Czym wyższe wykształcenie, tym częściej mieszkańcy deklarują posiadanie pomysłów. Najrzadziej
pomysły te pojawiają się w grupie seniorów i emerytów, a najczęściej – w grupie 25-39 lat. Co ciekawe,
najczęściej pomysły miała grupa osób mieszkających od 1 do 5 lat w Wawrze.
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Wykres 21. Odpowiedź na pytanie, czy badani mieli w ostatnich 3 latach pomysły na działania, które warto zorganizować
w Wawrze dla dobra mieszkańców

15,72%

84,28%
Tak

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=388)

Spośród 16% badanych, jedynie nieco ponad jedna trzecia (36,1%) zdecydowała się na podjęcie próby
realizacji. Reszta (63,9%) nie podjęła tej próby najczęściej ze względu na brak wiedzy o tym, jak
zrealizować pomysł lub do kogo się w tej sprawie zwrócić (łącznie 66,7%), brak czasu, a także brak
współpracowników/współorganizatorów.
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Wykres 22. Powody niepodjęcia próby realizacji pomysłu

Brak mi wiedzy, jak to zrealizować

41,03%

Nie mam na to czasu

41,03%

Nie wiem, do kogo się zwrócić w tej sprawie

25,64%

Brak mi współpracowników, współorganizatorów

17,95%

Inny powód, jaki?

15,38%

Nie widzę szans realizacji tego pomysłu

15,38%

Nie mam na to pieniędzy

10,26%

Nie widzę nikogo, kto mógłby mi pomóc

7,69%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=61)

Inne wskazywane powody niepodjęcia prób realizacji pomysłu to: zadowolenie z obecnego poziomu
relacji w okolicy, brak lokalu, brak motywacji i potrzeby.
Badani mieszkańcy przy realizacji swoich pomysłów najczęściej współpracowali z innymi mieszkańcami
lub z Urzędem Dzielnicy. Często realizują je sami. Rzadziej – we współpracy z innymi instytucjami. Nikt
nie deklarował współpracy z przedsiębiorstwem.
Wykres 23. Współpraca przy realizacji pomysłów oddolnych

Inni mieszkańcy

11

Urząd Dzielnicy Wawer

7

Realizowałam/em sam/a

5
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2
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2
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2

radni
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1
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1
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1
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1

Szkoły

1
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0
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=35)
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Niestety w większości przypadków (63%) mieszkańcom nie udało się zrealizować pomysłów.
Wskazywanymi najczęściej przyczynami były: brak czasu, trudności biurokratyczne, brak wsparcia ze
strony Urzędu, innych instytucji i innych mieszkańców, oraz brak zaangażowania ze strony sąsiadów;
rzadziej brak środków finansowych.
Wykres 24. Powodzenie realizacji pomysłów oddolnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=61)

Z kolei w udanych przypadkach wskazywane czynniki sukcesu były często „indywidualistyczne”
(zaangażowanie lidera przedsięwzięcia), ale wskazywano także na zaangażowanie zespołu lub pomoc
sąsiadów. Rzadko wskazywano tu wsparcie urzędu czy innych instytucji.
Wykres 25. Czynniki sukcesu pomysłów mieszkańców
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=61)

3.10.

Co o Wawrze mówi projekt 19115?
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W ramach Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 między innymi można przekazać władzom
telefonicznie, internetowo lub przez aplikację mobilną problemy i pomysły na ulepszenie miasta.
Mieszkańcy zgłaszający pomysły mają możliwość stałego monitoringu realizacji zgłoszonej sprawy.
Mogą też uzyskać pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie.
Wawer jest jedną z dzielnic, z których pracownicy systemu 19115 otrzymują najwięcej zgłoszeń. W
2017 r. dokonano 4535 zgłoszeń interwencyjnych, spośród których zrealizowano 1628 (35,9%).
Najwięcej zgłoszeń (1774) dotyczyło kwestii drogowych, w tym 424 przypadki źle zaparkowanych
pojazdów lub wraków. Pozostałe kwestie okołodrogowe najczęściej związane były z koniecznością
remontu nawierzchni jezdni lub chodnika, uszkodzeniami latarni lub sygnalizacji świetlnej. Drugą
najważniejszą kategorią były śmieci, a trzecią – zieleń miejska (przede wszystkim przyuliczna,
parkowa). Liczba zgłoszeń dotyczących pielęgnacji zieleni rośnie w miesiącach wiosennych.
Od marca 2017 r. najwięcej zgłoszeń dotyczących wycinki drzew pochodziło właśnie z Wawra.
W grudniu 2018 r. najczęstsze zgłoszenia dotyczyły następujących kwestii:











Źle zaparkowane pojazdy – 94 zgłoszenia;
Uszkodzenie latarni – 93
Nieodśnieżony chodnik (śliski chodnik, śnieg na chodniku, ulicy) – 69
Zanieczyszczenie powietrza – 46
Zgłoszenie uszkodzenia chodnika, ścieżki rowerowej, lub wykruszenia nawierzchni jezdni – 46
Przepełnienie pojemników/worków – 36
Uszkodzenie lub brak urządzeń różnych - zamontowanych w jezdniach, chodnikach – 27
Zgłoszenie o zajęciu pasa drogi – 25
Nieczystości w miejscach publicznych – 23
Zalegające nieczystości w miejscach publicznych – 19

Mieszkańcy Wawra najczęściej zgłaszają swoje problemy za pomocą telefonu (37,1%) oraz aplikacji
mobilnej (33,2%) – rzadziej przez portal internetowy (17,3%), a najrzadziej w formie czatu lub e-maila.
W ramach podsumowania, pracownicy 19115 wskazują także na istotny problem zalewanych ulic w
Wawrze (brak możliwości dojścia/dojazdu do zalanych posesji po przejściu opadów i nawałnic).

3.11.

Wawer oczami respondentów badania jakościowego

O specyfikę życia w Wawrze, wady i zalety dzielnicy pytaliśmy także respondentów wywiadów, również
w ramach studiów przypadku. Wypowiedzi ich ułożyły się w spójny portret specyficznej dzielnicy.
Jedną z najważniejszych cech Wawra, jeśli nie cechą istotową, jest policentryzm dzielnicy. Wawer jako
dzielnica szczególnie duża i zróżnicowana pod względem przestrzennym, architektonicznym i
społecznym rzadko postrzegany jest jako jedność przez mieszkańców. Brakuje „tożsamości
wawerskiej” (taka tożsamość silna jest np. na Żoliborzu). Mieszkańcy utożsamiają się raczej z własnym
osiedlem i – jak już pisaliśmy przy okazji badania ilościowego – rzadko znają Wawer jako całość. Jak
wskazuje respondent badania jakościowego:
Raczej ludzie nie mówią, że są z Wawra, czy nie czują się wawerczykami, raczej rzeczywiście
są podzieleni na osiedla, one też są często przedzielone jakąś tam częścią lasu, no i jeszcze
są przedzielone torami, więc nie dość, że są z osiedla, to są z lewej albo prawej strony osiedla
i rzadko chodzą na drugą stronę, więc pomimo tego, że te bariery są jakoś tam eliminowane,
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to te osiedla się rozrastają, i choć czasem też jakoś łączą, to jest jak najbardziej tak, te tkanki
społeczne dzielą się na takie obszary rzeczywiście.

Efektem jest także wielość centrów, punktów spotkań i przestrzeni gromadzących ludzi, przy
równoczesnym braku jednego centrum dzielnicowego. Respondenci wskazują na osobne centrum
Falenicy (ulica Młoda), Marysina, tereny rekreacyjne w Lasie etc. Niektóre osiedla nie posiadają
centrum czy punktu spotkań. Niezależnie od tego, myślenie o aktywności społecznej częściej ma
charakter osiedlowy lub ogólnomiejski niż dzielnicowy. Podział administracyjny na poziomie dzielnic
jest więc w pewnym sensie sztuczny w przeciwieństwie do podziału na poziomie osiedli – mieszkańcy
na różnych osiedlach mają różne potrzeby, możliwości, zainteresowania. Dlatego przy tworzeniu
mechanizmu wspierania pomysłowości wawerskiej należy tę policentryczną charakterystykę
wykorzystać i wzmocnić raczej niż próbować tworzyć mechanizm ogólnodzielnicowy lub integrować
dzielnicę jako taką.
Nie ma też ani siły ani środków, żeby angażować cały Wawer w jakąś jedną imprezę. Te
inicjatywy lokalne sprawdzają się, ale na lokalnym niedużym terenie.

Respondenci mówili wiele na temat specyfiki poszczególnych osiedli. Jako najbardziej aktywne
społecznie najczęściej wymieniane były Falenica i Las. Mówiono o prężnych radach osiedli, o silnym
zaangażowaniu klubu sportowego „Las”. Z kolei Anin był postrzegany jako dzielnica artystów i
inteligencji, chwalono zaangażowanie stowarzyszenia „Między nami Aninianami”, jednak wskazywano,
że działalność społeczna tam nie jest bardzo prężna i ma raczej „tradycyjny” charakter.
Najprężniejsza jest Falenica i Las, gdzie już coś udało się zrobić, ale głównie są to spotkania
sąsiedzkie, kilku sąsiadów się spotyka, widzą, że mają jakiś problem, i zaczynają coś z tym
robić.

Z kolei osiedlami, na których aktywność społeczna jest stosunkowo niewielka, są zdaniem
respondentów Nadwiśle i Marysin Północny. W przypadku Nadwiśla problemem jest zróżnicowanie
urbanistyczne i społeczne oraz niewielkie kontakty sąsiedzkie.
Wawer jest (np. w przeciwieństwie do Żoliborza) dzielnicą posiadającą wiele przestrzeni fizycznych i
instytucjonalnych do realizacji działań społecznych. Funkcjonuje sieć Wawerskiego Centrum Kultury i
jego filii, Kulturoteki, MAL-e, prężnie działają biblioteki (choć jest ich niewiele).
Na pewno biblioteka publiczna, na pewno też WCK, dyrekcja jest otwarta bardzo na
łączenie - a propos tej inicjatywy łączenia pokoleń - pani była - nie udało nam się - ale jak
byłam na rozmowie u pani dyrektor, powiedziała, że ona jest, genialny pomysł, łączenie
kultury i sportu. Ona jest bardzo otwarta, bardzo elastyczna. Więc na pewno WCK razem z
filiami. To są takie najintensywniej pracujące instytucje. (...)

Wskazywano też na takie przestrzenie/instytucje jak PKS Radość:
Chociażby w samej Radości jest teren - co prawda miejski, ale gospodarowany tutaj przez...
- ponad 20 lat klub istnieje. Nazywa się PKS Radość. 14 hektarów powierzchni, którą można
na różne rzeczy - czy pikniki, czy wydarzenia sportowe, czy targi śniadaniowe, albo jakieś
kulinarne... Było robione - co prawda nie wyszło, bo była kiepska pogoda - festiwal kolorów.
Więc jest gdzie tego typu rzeczy organizować.

Powyższym przestrzeniom brakuje jednak „rozruchu”, animacji. Respondenci często mówili o
ograniczeniach czasowych korzystania z MAL-i i kulturotek:
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Powstały teraz dwie nowe kulturoteki w Wawrze, nowoczesne, fajne budynki z dużymi
salami konferencyjnymi, sprzęt, projektory - do szesnastej i to jest zamknięte później. I nikt
z tego nie korzysta. Idealny przykład na to, żeby ludzi tam integrować, angażować.

Do głównych zalet życia w Wawrze respondenci przede wszystkim zaliczali spokojny i cichy charakter
dzielnicy, dużo terenów zielonych (przy tym jednak stosunkowo niewiele jest terenów typowo
rekreacyjnych) i dobre relacje sąsiedzkie:
Dobrze mi się mieszka. Jeśli chodzi o moje relacje sąsiedzkie, no to naprawdę czuję się
jakbym tu mieszkał od zawsze, bardzo wiele osób znam, gdziekolwiek nie pójdę to cały czas
spotykam kogoś, kogo znam, z kim rozmawiam, więc tych relacji mam bardzo dużo i mam
wrażenie, jakbym tu mieszkał od zawsze i wszystkich znał od dawna. Na Ursynowie tak nie
było. Jak mieszkałem na Ursynowie, to tam i ze swojej klatki sąsiadów nie znałem, a tu mam
wrażenie, że wszystkich znam. I to jest bardzo fajne uczucie, tak się czuje, że się mieszka u
siebie.

Kolejną zaletą jest dobra komunikacja z centrum tych osiedli, które leżą na linii SKM, rozwijająca się
oferta kulturalna (Stacja Falenica, WCK, Kulturoteki) a także powstająca i rozwijająca się sieć sklepów,
punktów usługowych i restauracji.
Do głównych wad życia w Wawrze respondenci zaliczają przede wszystkim: słaby stan podstawowej
infrastruktury komunalnej (częsty brak kanalizacji, wodociągów, zalewane ulice), zanieczyszczenie
powietrza, dewastację ładu przestrzennego (zróznicowanie urbanistyczne na tym samym terenie
(„domki są punktowo rozłożone, i na tym samym obszarze deweloperzy utykają molochy
wielorodzinne”) oraz fatalną komunikację między osiedlami (z jednego osiedla wawerskiego na
drugie trudniej dojechać niż do centrum miasta):
Osiedla które mają trochę dalej do tej linii kolejowej mają już bardzo kiepski dojazd do
centrum. Taki na przykład zachodni Wawer, osiedla Zerzeń, Nadwiśle, no to komunikacyjnie
tam się zdarza, ze trzeba 40 minut na autobus czekać, żeby gdzieś dojechać.

Brakuje także terenów rekreacyjnych takich jak skwery, parki, siłownie plenerowe, a także ścieżek
rowerowych.
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4. Studia przypadku wawerskich pomysłów na przedsięwzięcia w dzielnicy
Jak już wskazywaliśmy w rozdziale dotyczącym metodologii, wybraliśmy 5 interesujących
przedsięwzięć, jakie pojawiły się w ostatnich latach w Wawrze. Poniżej znajdują się opisy-wizytówki
czterech badanych przedsięwzięć, a piąte studium przypadku – grupa KTO CO JAK – opisane zostało
osobno w rozdziale 5.
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4.1. Otwarcie ulicy Jeziorowej
Na czym polegał pomysł? Pomysł dotyczył organizacji pikniku rodzinnego „Święto i otwarcie ulicy
Jeziorowej” z wieloma atrakcjami, a także otwarcia lokalnej tablicy
ogłoszeniowej.
Lider / liderzy

Anna Dąbrowska-Zembik
Miedzeszyński 414

Sojusznicy

Zaprzyjaźniony radny dzielnicy

–

wiceprezeska

Wspólnoty

Wał

Urząd Miasta
Mieszkańcy (sąsiedzi), Zespół współpracowników
Sposoby realizacji

Zaprzyjaźniony radny dzielnicy polecił liderce pomysłu złożenie wniosku
w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek został napisany i przyjęty.
Inicjatorka stworzyła zespół współpracowników (poszukiwanie na
zamkniętej grupie facebookowej) i zwołała zebranie. Każda z osób z
zespołu zajmowała się organizacją innej części pikniku.

Osiedle

Zerzeń

Przebieg

30 września 2018 r. odbył się piknik rodzinny “Święto i otwarcie ulicy
Jeziorowej”. W ramach pikniku zorganizowano wiele atrakcji: gry i
zabawy dla dzieci, konkurs talentów, ognisko i tańce; przygotowano
flagi osiedli. Udział w wydarzeniu wzięli mieszkańcy ulicy oraz władze
dzielnicy, reprezentowane przez burmistrza, zastępcę burmistrza i
radnych. Według szacunków inicjatorek, w imprezie uczestniczyło
około 200-300 osób.
Równolegle do przygotowań „Święta” mieszkańcy zaangażowani w to
przedsięwzięcie stworzyli wspólną tablicę ogłoszeń, dedykowaną nie
komercyjnym, a społecznym działaniom; tablica z powodzeniem
funkcjonuje do dziś.

Co utrudniało realizację?






Co wspierało realizację?






brak czasu
trudności w delegowaniu zadań
skomplikowany wniosek do inicjatywy lokalnej i jeszcze
bardziej skomplikowana sprawozdawczość (karty czasu pracy)
braki w technicznej i organizacyjnej wiedzy dotyczącej realizacji
tego typu imprezy
projekt odpowiadał na realną potrzebę świętowania wśród
mieszkańców
zaangażowanie liderek
zaangażowanie zespołu
interesujące, nietypowe pomysły na elementy imprezy
(malowanie flag osiedli)
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Ocena
skuteczności 4,5
przedsięwzięcia w skali
od 1 do 5
Podsumowanie

Realizacja projektu udała się. Mieszkańcy byli zadowoleni z pikniku, a
tablica funkcjonuje do dziś z powodzeniem. Kluczową kwestią była
odpowiedź na realną potrzebę, entuzjazm i umiejętność zgromadzenia
dużej liczby współpracowników. Dużą rolę odgrywała życzliwość
Urzędu, jednak pisanie i sprawozdawczość projektu w ramach
inicjatywy lokalnej zabiera dużo czasu.

4.2. Nasze Centrum – Falenica
Na czym polegał pomysł? Organizacja konsultacji społecznych z inicjatywy mieszkańców w
odpowiedzi na pomysł dzielnicy na zagospodarowanie centrum osiedla
Falenica
Lider / liderzy

Trójka mieszkańców – Urszula Stanowska, Andrzej Tomaszczyk oraz
Jacek Wiśnicki

Sojusznicy

Projekt był realizowany w dużej mierze samodzielnie, ale włączyli się
weń faleniccy działacze i twórcy.

Sposoby realizacji

Inicjatywa lokalna.
Warsztaty twórcze, mające pomóc w kreowaniu pomysłów na
stworzenie centrum lokalnego.

Przebieg

Warsztaty twórcze dotyczące kształtu lokalnego centrum odbyły się 4
października 2015 r. Wzięło udział w nich ok. 100 osób. Dzieci i młodzież
pracowały z pomocą materiałów plastycznych i graficznych, natomiast
dorośli mogli porozmawiać z animatorami, m.in. znawcami Falenicy.
W tym czasie, na peronie stacji PKP w Falenicy, przy współpracy rady
osiedla Falenica ustawiono namiot zachęcający mieszkańców do
wypowiedzenia się na temat wyglądu centrum Falenicy, co również
pozwoliło wypromować warsztaty i konsultacje.

Co utrudniało realizację?




skomplikowana procedura składania wniosku;
przedłużające się procedury z powodów leżących po stronie
ZGN i CKS.

Co wspierało realizację?





skrupulatne przygotowanie projektu
dobra lokalizacja (Dom Handlowy Fala to ścisłe centrum)
dokładne objaśnienie celów warsztatów oraz konsultacji
społecznych
atrakcyjna forma warsztatowa
włączenie w projekt znanych falenickich działaczy i twórców
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Ocena
skuteczności 3
przedsięwzięcia w skali
od 1 do 5
Podsumowanie

W konsultacjach społecznych organizowanych przez miasto wzięło
rekordowo dużo mieszkańców i mieszkanek Falenicy. Udało się
wytworzyć w mieszkańcach poczucie więzi z Falenicą jako miejscem do
życia. Niestety, organizatorka ma poczucie, że inicjatywa nie wpłynęła
znacząco na końcowy efekt kształtu centrum lokalnego. Wg niej
mieszkańcy się zaangażowali w przedstawienie swoich pomysłów i
potrzeb, a urząd i tak „zrobił tak, jak chciał” – i jest to frustrujące
doświadczenie.

4.3. Las dla Nas
Na czym polegał pomysł? Zorganizowanie miejsca
mieszkańców osiedla Las.

rekreacyjno-sportowego

Lider / liderzy

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 128

Sojusznicy

Radni osiedla LAS

do

integracji

Klub Sportowy LAS
Sposoby realizacji

Inicjatywa lokalna

Przebieg

Trzy osoby z Rady Osiedla napisały wniosek dot. inicjatywy lokalnej.
Około 40 dorosłych i 40 dzieci zbudowało ziemne boisko do gry w piłkę
nożną. Zorganizowano ognisko i piknik, na który w ramach szeroko
zakrojonej akcji promocyjnej (plakaty, e-maile) zaproszono
mieszkańców.
Następnie w boisko zainwestowało m.st. Warszawa i stworzono
profesjonalne miejsce do gry w piłkę.

Co utrudniało realizację?

Co wspierało realizację?







brak wiedzy o tym, że istnieje coś takiego jak inicjatywa lokalna
(radni dowiedzieli się o tym przy okazji innego spotkania; gdy
uzyskali tę informację, dalsza część działań zrealizowana
została bardzo sprawnie)
dość skomplikowany proces składania wniosku,
problem z obliczeniem wkładu własnego w inicjatywie lokalnej
trudny czas realizacji (grudzień)





energia i determinacja grupy osób
współpraca między mieszkańcami
życzliwość i pomoc urzędników

Ocena
skuteczności 5
przedsięwzięcia w skali
od 1 do 5
57

Podsumowanie

Inicjatywę można uznać za bardzo udaną. Dzięki synergii wkładu
rodziców, uczniów, klubu, radnych i urzędu udało się zainicjować
działania wokół boiska, a podtrzymywał je dalej Urząd.

4.4. Warszawa Ty i ja
Na czym polegał pomysł? Stworzenie oferty wakacyjnej związanej z poznawaniem miasta i jego
historii dla rodzin z dziećmi.
Lider / liderzy

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii (DUCH)

Sojusznicy

Urząd Miasta
Zawodowi przewodnicy warszawscy
Biblioteka Miejska Wawer

Sposoby realizacji

Projekt realizowany na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy (przetarg) –
nierealizowany za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy

Przebieg

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii to zajęcia dla uczniów
wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z zakresu
historii Polski i historii świata. Działania na Wawrze obejmowały
organizację spacerów miejskich z przewodnikiem i gry miejskiej na
orientację „Między nami Aninianami”, podczas której młodzi
mieszkańcy Wawra odgadywali różne zagadki dotyczące dzielnicy.


Co utrudniało realizację?







Co wspierało realizację?



brak miejsca, w którym dostępne są informacje o darmowej
ofercie miasta dla mieszkańców
zbyt późne przekazanie Urzędowi Dzielnicy informacji (Wydział
Promocji Kultury i Sportu dzielnicy Wawer nie znał projektu
WARSZAWA TY I JA, nie wiedział, że jest on realizowany na
terenie dzielnicy) – gdyby informacja była przekazana
wcześniej, Urząd mógłby włączyć się skuteczniej w promocję;
niesumienność uczestników (wiele osób korzysta z łatwego
sposobu zapisania się, a potem bez trudu rezygnuje z
uczestnictwa)
Wysoki poziom merytoryczny oferty – spacery po dzielnicach
są bardzo dobrze przygotowane, prowadzone przez
przewodników miejskich, ich plan jest atrakcyjny, charakter
zróżnicowany
Wprowadzanie nowych pomysłów, nowych atrakcyjnych
rozwiązań co roku – na przykład realizacja spacerów w postaci
moderowanej gry miejskiej

Ocena
skuteczności 4,5
przedsięwzięcia w skali
od 1 do 5
Podsumowanie

Cykl spotkań w każdy weekend wakacji istnieje od 4 lat, zbiera dobre
opinie uczestników i UM. Pomimo problemów ze zgromadzeniem
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uczestników założona ich liczba jest zazwyczaj przekraczana.
Skuteczność mogłaby być jeszcze większa, gdyby lepszy był przepływ
informacji i Urząd Dzielnicy zaangażował się w projekt i współpracę z
Fundacją.

5. KTO-CO-JAK Wawer – rozszerzone studium przypadku
5.1. Opis i idea
W kwietniu 2016 roku zawiązała się nieformalna grupa społeczników związanych z Wawrem. W ciągu
kilku kolejnych miesięcy spotkania pod przewodnictwem urzędniczki-animatorki z Wawerskiego
Centrum Kultury nabrały regularności. Do grona ich uczestników zaliczały się osoby prowadzące własne
fundacje i stowarzyszenia, związane z lokalnymi NGO-sami, urzędnicy, pracownicy bibliotek,
przedstawiciele DKDS, niezrzeszeni działacze, społecznicy i pedagodzy – w szczytowym momencie było
to ponad dwadzieścia osób. Spotkania miały stanowić zaczyn i ukonstytuowanie dla szeroko zakrojonej
akcji pod hasłem KTO-CO-JAK Wawer. Inicjatorów akcji motywowała chęć, by „rozruszać” Wawer. A
zatem: budować wspólnotę na poziomie dzielnicy, tworząc platformę łączącą poszczególne osiedla,
pomóc aktywistom w sieciowaniu, a osoby niezaangażowane zachęcić do aktywności, usprawnić
przepływ informacji o wydarzeniach i innych propozycjach skierowanych do mieszkańców, stworzyć
forum wymiany myśli i doświadczeń, wesprzeć osoby mające pomysły na działania w ich realizacji.
Uczestnicy podzielili się na grupy robocze, w ramach których zajmowali się ww. kwestiami. Odbywały
się warsztaty, szkolenia i dyskusje, raz w miesiącu spotkania w formule otwartej, na których stawić
mógł się każdy zainteresowany aktywnym działaniem w Wawrze. Przez jakiś czas grupa korzystała ze
wsparcia osoby ze stowarzyszenia BORIS, która prowadziła niektóre z tych spotkań.
Powstała strona internetowa ktocojakwawer.blogspot.com, na której zaczęły się pojawiać pojedyncze
informacje na temat lokalnych przedsięwzięć, komentarze do wawerskich wydarzeń, wywiady z
osobami działającymi na rzecz społeczności, zaproszenia na warsztaty i spotkania organizowane przez
KTO-CO-JAK, a także odnośnik do fanpage’a akcji na platformie Facebook. W zakładce „Kontakt”
znalazły się profile pięciorga spośród zaangażowanych aktywistów. Pod zdjęciem każdej z tych osób
przeczytać można krótką notatkę o tym, czym się zajmuje oraz jakie wsparcie oferuje – w pisaniu
projektów, zdobywaniu dofinansowania, promocji przedsięwzięć, aspektach organizacyjnych i
formalnych działalności pozarządowej. Strona zawiera mapę z zaznaczonymi miejscami użyteczności
publicznej, punktami o charakterze sportowo-rekreacyjnym, atrakcjami przyrodniczymi i
historycznymi. Twórcy zapraszają czytelników, firmy i organizacje do zgłaszania swoich rekomendacji
wartych umieszczenia na mapie, a także w kalendarzu, który miał stanowić kompilację wawerskiej
oferty skierowanej do mieszkańców.
Koncepcja zbierania pomysłów nadsyłanych przez wawerczyków nie odniosła sukcesu. Na mapie
znalazło się zaledwie kilkanaście punktów zgłoszonych oddolnie (niewiele w zestawieniu z ponad
stoma znacznikami w kategoriach redagowanych przez twórców mapy). Kalendarz nie funkcjonował
zgodnie z zamierzeniami. Samodzielne wyszukiwanie i umieszczanie w nim wydarzeń okazało się zbyt
pracochłonne dla osób zaangażowanych w akcję na zasadzie wolontariatu, brakowało pomysłu i
środków na zaprogramowanie rozwiązania zautomatyzowanego, zaś sami organizatorzy wydarzeń nie
wykazali się zainteresowaniem, by przekazywać informacje o swoich eventach. Obecnie po kalendarzu
nie ma już śladu. Na blogu pojawiło się w sumie 10 wpisów – osiem z nich powstało w 2017 roku, w
2018 zaledwie dwa. Licznik odwiedzin wskazuje na niespełna 1300 osób, które trafiły pod adres strony.
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Fot. 2. Strona internetowa KTO CO JAK, zakładka „Aktualności”

Źródło: http://ktocojak-wawer.blogspot.com/

Z czasem akcja straciła rozpęd. Spotkania cieszyły się zmienną frekwencją. Wykruszali się kolejni
uczestnicy. Założycielka z WCK zmieniła pracę, a osoba, która przejęła jej obowiązki, nie kontynuowała
działań w tym zakresie.
Obecnie wciąż funkcjonuje facebookowy fanpage grupy: www.facebook.com/grupaKTOCOJAK.
Administrują go dwie osoby od początku związane z projektem. Umieszczają na profilu informacje o
sprawach istotnych lokalnie, wydarzeniach, nowych restauracjach, konkursach, od czasu do czasu
swoje komentarze na różne tematy, a nawet ciekawostki z mediów, niezwiązane bezpośrednio z
Wawrem. W lipcu premierę miała ostatnia większa nowinka na stronie – kolejna warstwa mapy
wawerskich atrakcji, obejmująca zabytki historyczne. W roku 2017 i pierwszej połowie 2018 posty
pojawiały się mniej więcej co kilka dni, jesienią 2018 tempo publikacji spadło do jednej na 1-2 tygodnie
i obecnie utrzymuje się na tym poziomie. Profil obserwuje niespełna 380 osób. Posty zbierają
najczęściej pojedyncze polubienia bądź komentarze.
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Fot. 3. Fanpage KTO-CO-JAK w serwisie Facebook

Źródło: https://www.facebook.com/grupaKTOCOJAK/

5.2. Czynniki wspierające sukces
Choć pomysł jako całość nie zakończył się sukcesem, można wskazać elementy, które wspierały jego
realizację:





Wykorzystanie potencjału osób już aktywnych, działających lokalnie, doświadczonych
społeczników, dysponujących wiedzą i zainteresowanych wspieraniem rozwoju dzielnicy.
Zebranie grupy wprawionych i chętnych do działania osób stanowiło główny zasób i siłę
napędową przedsięwzięcia. Przemyślane zarządzanie zaangażowaniem uczestników mogło
przynieść lepszy efekt końcowy;
Wsparcie stowarzyszenia BORIS. Trenerka z BORIS-a prowadziła dla KTO-CO-JAK warsztaty,
które miały pomóc grupie sformułować swoje cele, opracować zakres i sposób działania;
Łączenie niektórych warsztatów z modułami szkoleniowymi (np. dotyczącymi umiejętności
prezentacyjnych), które miały zachęcić aktywistów do uczestnictwa w spotkaniach.
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5.3. Dlaczego się nie udało? Bariery i trudności
Do najważniejszych barier i trudności, odpowiedzialnych za względną (w stosunku do zamierzeń)
porażkę przedsięwzięcia, należały:


Brak jasno – i poprawnie – zdefiniowanego celu. Choć zamierzenia akcji można zrozumieć w
sposób intuicyjny, nie spełniają one kryteriów prawidłowego formułowania celów. Nie są
konkretne, mierzalne ani określone czasowo, wydają się też zbyt ambitne;
„Myśmy tu zakładali, powiedzmy, oczywiście w domyśle, bo przecież tego nikt nie planuje,
że to będzie trwać, że to się będzie rozwijać. A tutaj koncept może był dobry, ale nie widzieli
ludzie w większości sensu, czy też nie byli w stanie przewidzieć pozytywnych efektów i to tak
się skończyło” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)



Zbyt szerokie ujęcie zakresu działania i grupy docelowej. Inicjatorzy akcji do jej potencjalnych
beneficjentów zaliczali szeroko mieszkańców Wawra w całej ich różnorodności, aktywistów,
organizacje i firmy działające na terenie dzielnicy. Grupa ta obejmowała wiele zbiorowości, z
których każda wymagała zaplanowania innych działań, dostosowanych do jej potrzeb;
„Jeśli robimy konkretną inicjatywę, ona musi mieć określony cel. Cel i odbiorców. Tak jak
zresztą w każdym konkursie grantowym, jedną z pierwszych pozycji jest jaki cel, jakie
potrzeby, jaka jest grupa odbiorców. A KTO-CO-JAK to nie bardzo miał, miał: wszyscy,
wszystko, dla wszystkich. I to było za szerokie i to się nie udało” (członek grupy KTO-CO-JAK
Wawer)
„Ja przyszedłem i ja akurat oczekuję takiego jasnego określenia, a tam było właśnie takie…
Od razu grupa robocza, jak mamy dotrzeć do mieszkańców. Ale z czym mamy dotrzeć do
mieszkańców? No najpierw ustalmy co robimy, z kim robimy, do jakich mieszkańców. No bo
inne są metody dotarcia do seniorów, inne do ludzi w moim wieku, a inne do dzieciaków w
liceum” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)



Trudności z podtrzymaniem zaangażowania uczestników. Z rozmów z członkami grupy
wynika, że część osób pojawiała się na spotkaniach ze zmienną frekwencją, nieregularnie,
nieraz uczestnicząc w podejmowanych pracach z doskoku, nie angażując się w trybie ciągłym i
nie posiadając informacji o całokształcie podejmowanych działań. Członkostwo w grupie
pociągało za sobą konieczność włożenia wysiłku w jej prace przy braku widocznych,
bezpośrednich korzyści. Inicjatorzy liczyli na dobrą wolę i potrzebę działania aktywistów, nie
oferując wynagrodzenia w żadnej formie, a wymagając długoterminowego zaangażowania.
Dobra wola działaczy, którym zależy na rozwoju dzielnicy, może pozwolić na przeprowadzenie
wspólnej, jednorazowej akcji, ale nie jest wystarczającym motorem, by napędzać ciągnące się
miesiącami spotkania i prace. Ponadto, dla włączonych w projekt społeczników zazwyczaj był
on jedną z wielu aktywności. Czynnik, będący główną siłą projektu, stanowił też o jego słabości
– zapraszając do przedsięwzięcia osoby już zaangażowane na innych polach działalności
społecznej, organizatorzy musieli liczyć się z tym, że KTO-CO-JAK będzie dla nich stanowić
kolejną afiliację, na liście priorytetów plasującą się za macierzystymi organizacjami i wcześniej
podjętymi zobowiązaniami;
„Niestety przez bardzo dużą ilość obowiązków wybiórczo chodziłem na spotkania, więc też
zawsze raczej nie byłem na bieżąco z tym, co się dzieje. Raczej tylko mogłem czasem, jak
byłem, jak coś się pojawiało, to wtedy zabrać głos” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)
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„To wszystko powinno być, no niestety, stety-niestety, nie powinno być moim zdaniem
oparte o pracę wolontariacką, bo w pewnym momencie wolontariusz się wypali” (członek
grupy KTO-CO-JAK Wawer)
„Po prostu stwierdziłem, że to takie trochę… No, brzydko powiem, ale chyba wprost, takie
marnowanie czasu to było. I też po części ja tam trochę nie odnajdowałem dla siebie z tego
jakichś… No nie mówię korzyści, że tutaj nie będę miał miliona złotych, tylko tak ani dla tej
mojej organizacji, ani dla jakichś moich działań nie znajdowałem tam takiego potrzebnego
wsparcia” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)



Niejednoznaczna, niedodefiniowana formuła przedsięwzięcia. Wątpliwości budzi model, w
którym osoba zatrudniona w jednostce miejskiej zrzesza wokół nieformalnej akcji aktywistów,
dzielących się swoją wiedzą, pracujących w grupach zadaniowych, pomagających przygotować
nowe rozwiązania – na zasadzie wolontariatu;
„Ja doceniam WCK w wielu dziedzinach, w kilku też ich nie doceniam, no ale nie sądzę, żeby
tego typu rzeczy powinny być koordynowane przez WCK” (członek grupy KTO-CO-JAK
Wawer)



Niesformalizowany, otwarty charakter grupy. Wydaje się, że otwarta formuła ciągłej dyskusji
nie zdała egzaminu – inicjatorzy liczyli, że zapraszając szeroko wszystkich zainteresowanych i
dopuszczając każdego do głosu zjednoczą w działaniu szerokie gremium, tymczasem
niewykluczone, że brak jasnych ram funkcjonowania przyczynił się do rozproszenia poczucia
odpowiedzialności za wynik prac;
„JAK czyli JAK DZIAŁAMY? Przede wszystkim staramy się spotykać w jak najszerszym gronie,
aby się wzajemnie poznać i wspólnie opracować zakres i sposób naszego działania.
Poznajemy zasoby naszej dzielnicy i wspólnie zastanawiamy się, jak można je wykorzystać.
Poszukujemy metod scalania różnych środowisk. Cały czas poszukujemy odpowiedzi na
pytanie JAK? biorąc pod uwagę wzajemne doświadczenia oraz głos każdego, kto chce
działać dla wspólnego dobra” (Fragment manifestu grupy umieszczonego na Facebooku)



Brak analizy potrzeb potencjalnych beneficjentów. Organizatorzy rozpoczęli akcję zrzeszania
i sieciowania aktywistów w oparciu o własne odczucia, intuicyjną diagnozę sytuacji i potrzeb
mieszkańców. Nie dysponowali żadnymi twardymi danymi wskazującymi na potrzebę
przeprowadzenia konkretnych działań. W gronie zaangażowanych osób trudno było osiągnąć
konsensus co do diagnozy stanu życia społecznego w Wawrze. O ile uczestnicy zgadzali się co
do obserwacji o braku ogólnodzielnicowej wspólnoty i słabym przepływie informacji o
lokalnych przedsięwzięciach, to wydaje się, że nie wszyscy uważali realizację oddolnych
pomysłów za szczególnie utrudnioną i postrzegali brak współpracy w gronie działaczy jako
problem;
„Jeśli mieliśmy jakieś tam wyniki badań, a bez założeń do tego projektu i bez jakiejś takiej
rzetelnej analizy, to właściwie, no, to jest opieranie się takie, powiedziałbym, podejście
gazetowe, czyli ktoś tam coś napisał jakiś artykuł, i z tego artykułu albo wychodzi dobrze
albo źle, w zależności od tego, co autor miał na myśli” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)



Niska skuteczność – poczucie bezowocności odbywających się spotkań, trudności z
wypracowaniem rozwiązań. Problemy te miały zapewne różne przyczyny w różnych grupach
zadaniowych, a w dużej mierze wynikały z innych barier zidentyfikowanych w analizie (braku
jasno zdefiniowanego celu działania, zbyt szeroko pojętej grupy docelowej itp.). Pojawił się też
komentarz o braku wsparcia ze strony instytucjonalnej – wydziału oświaty w dotarciu do
uczniów;
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„Ja byłem na jednym spotkaniu, (…) takim startowym, i wtedy się podzieliliśmy na grupy
robocze, ja trafiłem do grupy roboczej, która rozmawiała, jak dotrzeć do mieszkańców… Po
kilku miesiącach trafiłem znów na spotkanie KTO-CO-JAK i znowu była grupa, się
zastanawiała, jak dotrzeć do mieszkańców. Czyli przez te kilka miesięcy to nie poszło w
moim odczuciu do przodu.” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)
„Dość szybko skończył się zapał, w momencie kiedy się okazało, że jesteśmy trochę mało
skuteczni. Bo wszędzie gdzieśmy mieli jakieś pomysły, żeby coś tam zrobić, coś tam chcieć,
no to się okazało, że albo nie potrafimy tego sformułować i gdzieś tam komuś wrzucić, albo
też, że nie umiemy znaleźć zadania” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)
„Mieliśmy także bardzo silne przekonanie, że do tego pomysłu należy włączyć młodzież i
dzieci. No więc oczywiście szkoły (…) jako takie naturalne miejsca, gdzie się tam do tej
młodzieży względnie łatwo dostać. Dostać, czyli po prostu ich poinformować o czymś tam
(…). No i trochęśmy przeszarżowali, mówiąc, że się da poinformować szkoły przez wydział
oświaty urzędu. Wydział oświaty się ustawił do tego generalnie bokiem.” (członek grupy
KTO-CO-JAK Wawer)



„Skok na zbyt głęboką wodę”. Wśród uczestników spotkań grupy można się spotkać z opinią
o tym, że lepiej zadziałałoby podjęcie na początek jednego lub dwóch niewielkich, konkretnych
projektów, by nawzajem się poznać i dotrzeć we wspólnym działaniu;
„Rozpoznanie bojem, nie ma co się chwytać z bykiem za rogi i nagle robić gigantycznego
projektu ogólnodzielnicowego, skupmy się na czymś lokalnym, a potem jak zostanie
sprawdzona grupa ludzi to idziemy dalej. A KTO-CO-JAK, tak jak mówię, za dużo chciał, za
szybko, i nie do końca wiadomo, co.” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)





Dysproporcja między zamierzeniami grupy (szeroko zakrojonymi, ogólnospołecznymi, trudno
mierzalnymi) a działaniami, do jakich przyzwyczajeni byli i w jakich doświadczenie posiadali
uczestnicy (małe, oddolne przedsięwzięcia, lokalne wydarzenia, pikniki, konkretnie
zdefiniowane przedsięwzięcia);
Trudności z promocją, dotarciem do potencjalnych beneficjentów działań. W ciągu dwóch i
pół roku funkcjonowania akcja dotarła do kilkuset internautów. Apele o zgłaszanie propozycji
ciekawych miejsc, zaproszenia na spotkania wydawały się trafiać w próżnię. Treści
publikowane nafan page’u nie wywołują zaangażowania odbiorców. Jedną z przyczyn takiego
stanu rzeczy w okresie rozwoju projektu był, zdaniem osoby zaangażowanej, brak wsparcia
instytucjonalnego, szczególnie w wymiarze finansowym i promocyjnym;
„Tutaj już zaczęło brakować (…) środków. Dlatego, że przecież po to, żeby ludzi jakoś
szerszym frontem informować, to trzeba by było zaprząc jakieś media, drukarnie, w każdym
razie, jakąś akcję ulotkową… No, brakowało nam na to pieniędzy, bośmy to robili całkowicie
spontanicznie. Ale poza tym, na zasadzie, powiedzmy, przymilenia się do, np. WCK-u,
drukowaliśmy jakieś tam ulotki czy coś takiego. Więc było to na zasadzie proszenia. I to
również, być może, sporo ludzi zniechęciło.” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)



Brak pomiaru efektywności działań. Inicjatorzy pytani o efekty swojej pracy mają trudność z
ich dokładnym określeniem. Choć zdają sobie sprawę z niskich zasięgów obecnie
publikowanych treści, nie potrafią znaleźć odpowiedzi na pytanie, z czego wynika taki stan
rzeczy ani podjąć działań naprawczych.
„Nie mam żadnej wiedzy o tym, czy były zbierane jakieś informacje o osobach, które
odwiedzały tę stronę… Nie wiem, czy jest jakoś mierzona skuteczność naszego działania, nie
mam pojęcia.” (członek grupy KTO-CO-JAK Wawer)
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Konflikty wewnętrzne. Włączenie w projekt osób związanych z różnymi ciałami i
organizacjami, których pola działania nieraz się zazębiają, dopuściło do głosu tarcia, konflikty
kompetencji, animozje związane z realizacją innych pomysłów.

5.4. Podsumowanie
Akcja KTO-CO-JAK Wawer, choć szczytna i zasadna, zdaniem osób w nią zaangażowanych i
obserwatorów życia społecznego w dzielnicy „rozeszła się po kościach”. Nie zakończyła się żadnym
spektakularnym fiaskiem ani nie miała oficjalnie uznanego zakończenia. W ograniczonym zakresie
wciąż funkcjonuje pod postacią aktualizowanego ze zmienną regularnością profilu na Facebooku.
Wśród badanych uczestników można się nawet spotkać z przekonaniem o tym, że zrealizowała
zamierzone cele (co potwierdza tezę o niewystarczająco jasno zdefiniowanych ambicjach). Ogólnie
panuje jednak przekonanie o tym, że poniosła porażkę. Wydaje się, że niepowodzenie przedsięwzięcia
wyniknęło w dużej mierze z przerostu formy nad treścią, zbyt szeroko i ambitnie zakrojonych aspiracji
oraz braku pomysłu na siłę napędową działań i podsycanie zaangażowania uczestników. Problemy
zdiagnozowane przez inicjatorów akcji (brak ogólnodzielnicowej wspólnoty Wawra, trudność w
znajdowaniu partnerów do działań, niska aktywność społeczna mieszkańców) w znacznej mierze
pozostają aktualne.
„Z czasem okazało się, że pomysł był dobry, tylko cierpliwości i wytrwałości trochę ludziom
zaczęło brakować. No i owszem, z tamtego czasu zostało mi osobiście, i może tym kilku
osobom, które się tam udzielały, jakaś sieć kontaktów, co też jest pozytywne, które można
w praktyce wykorzystywać. Ale nie zwiększyło to ilości tych przedsięwzięć, która się
spodziewaliśmy, że powiększy się. Trochę, mówiąc szczerze, brakowało nam i techniki, i
jakiegoś takiego socjologicznego podejścia, trochę nam brakowało pomysłu… Bo nikt tu z
nas nie był dokładnie zorientowany, jak badać potrzeby…” (członek grupy KTO-CO-JAK
Wawer)
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6. Trajektorie wawerskich pomysłów

Przy analizie trajektorii wawerskich pomysłów punktem wyjścia była klasyfikacja etapów działania,
stworzoną wcześniej w ramach analizy pt. „Pomysłowość miejska”9. Według niej podstawowa
trajektoria realizacji pomysłu oddolnej jest następująca:
1) Działania wstępne (jeśli istnieją) – mają miejsce przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, a ich charakter
jest najczęściej rozproszony i nieskoordynowany. Na tym etapie może już występować zarówno
planowanie, jak i realizacja działań, jednak nie mają one spójnego i ciągłego charakteru.
2) Impuls – jest momentem rozpoczęcia działań skoordynowanych. W tym momencie następuje
mobilizacja zasobów i tworzenie lub rozwój szerszej koalicji.
3) Realizacja „właściwej części pomysłu” – kiedy już zgromadzono zasoby i stworzono bazowe
partnerstwo, działania zaczynają być bardziej zorganizowane. Realizowana jest „właściwa część”.
4) Potencjalne działania pochodne – na kolejnym etapie mogą pojawić się też działania pochodne,
wspomagające główny nurt lub odchodzące od niego.
5) Zmniejszenie intensywności działań – po głównym etapie realizacji działań ich nasilenie może się
zmniejszać, i wpływ taki może mieć zarówno sukces (zaspokojenie pierwotnej potrzeby) lub porażka
(obniżenie energii, rezygnacja).
6) Kontynuacja lub zakończenie - kontynuowane są albo wszystkie działania, albo jedynie część z nich,
lub też realizacja inicjatywy kończy się.
Analiza wawerskich pomysłów wskazuje, że powyższy schemat co do zasady występuje w przypadku
większości inicjatyw, jednak występują specyficzne warianty trajektorii, które zostaną opisane w
dalszej części.

6.1. Etap 1: Impuls i/lub działania wstępne

Specyfiką dzielnicy Wawer, jak wskazywano już wcześniej, jest fakt, że jest ona stosunkowo nową
dzielnicą Warszawy, jako dzielnica rozbudowywana jest i rozwijana dopiero obecnie i nie ma jeszcze
trwałej struktury oraz silnego zakorzenienia w tkance miejskiej. Wiąże się to także z brakami w
podstawowej infrastrukturze. Dlatego w przypadku przedsięwzięć wawerskich stosunkowo rzadziej
mamy do czynienia z pierwszym etapem, jakim są „działania wstępne” (przykład: funkcjonujące od lat
stowarzyszenie realizuje wiele działań na rzecz dzielnicy, i obok tych działań pojawia się pomysł na
kolejne przedsięwzięcie). Często początkiem działania jest impuls, i w dużej części przypadków ma on
charakter negatywny, tj. – wg terminologii przyjętej w „pomysłowości miejskiej” – wynika z potrzeb
braku, a nie z potrzeb wzrostu (niektórzy respondenci szacowali, że ok. połowa lub niewiele mniej niż
połowa pomysłów wynika z problemów/potrzeb braku), vide wypowiedzi respondentów:

9

Gołdys A., Piekutowski J., Szaranowicz-Kusz A., „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw
mieszkańców Warszawy. Raport z badań”, Fundacja Pole Dialogu 2017.
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Też miejsce w które się sprowadzałem miało i ma sporo jakichś tam braków jeśli chodzi o
infrastrukturę podstawową i to też było motywacją, żeby o coś powalczyć, o coś zabiegać,
poszukać jakiejś pomocy.
Ludzi jest łatwiej zorganizować wokół negatywnych problemów. Coś doskwiera, jakiś
problem, właśnie brak dostępu do tych podstawowych mediów, czy czegokolwiek w tej
infrastrukturze, no to łatwiej ludzi wokół tego zgromadzić.
Wydaje mi się, że takim motorem najlepszym, pierwszym to jest jakiś sprzeciw tak
naprawdę.

Drugim rodzajem impulsu jest potrzeba pozytywna, potrzeba wzrostu, tak jak np. w przypadku pikniku
na otwarcie ul. Jeziorowej – potrzeba wspólnego świętowania.
Działania związane z potrzebą braku/problemem mogą z czasem stanowić podstawę do realizacji
kolejnych działań „pozytywnych”, związanych z potrzebami wzrostu, zwłaszcza jeżeli przy akcji
rozwiązywania problemów stworzy się zespół współpracowników.
Trzeci rodzaj wstępnego etapu trajektorii można nazwać „od działań drobnych do wielkich” i dotyczy
przede wszystkim pojedynczych działaczy, wchodzących stopniowo w świat realizacji projektów
społecznych. Często zaczyna się od drobnego zaangażowania np. w radę rodziców w szkole, vide
wypowiedź respondentki:
Im moje dzieci stawały się starsze, tym ja stawałam się ciekawsza tego, co się w szkole
dzieje. Więc najpierw w ramach takiej małej grupy klasowej, później rada rodziców, szkolna,
która trwa do tej pory. Od czterech lat, czwarty rok jestem przewodniczącą rady rodziców.

Sukces niewielkich przedsięwzięć i zdobyte tam poczucie sprawczości ośmiela do rozwijania
działalności i podjęcia kolejnych tematów, nieraz aż do zaangażowania w działalność samorządową.
Działanie społeczne angażuje coraz bardziej.
Zaczęło się trochę od prywaty, bo zacząłem zabiegać o to, żeby droga była koło mojej posesji
utwardzona, żeby tam się pojawiła kiedyś kanalizacja, wodociąg i tak dalej. I to był pierwszy
„trigger” do społecznej działalności. Jak to się udało, że tak powiem, na to środki, żeby to
się ukazało w budżecie, no to przez ten czas - po drodze było jakieś zbieranie podpisów,
poznawanie ludzi, sąsiadów, organizowanie jakiś spotkań. To już na tyle mnie wciągnęło, że
później, jak już załatwiłem ten temat to poszedłem dalej, zaczęła się działalność w
najmniejszej jednostce samorządu wawerskiego, czyli w Radzie Osiedla (...)

Wreszcie czwartym wariantem fazy początkowej działania jest informacja o dostępnych środkach
finansowych (np. z inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego, otwartych konkursów ofert czy
małych dotacji) lub innym możliwym wsparciu. Taka informacja uruchamia już istniejące pomysły.
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6.2. Etap 2. Gromadzenie zasobów (w tym dofinansowania) i sojuszników

Wprawdzie w „Pomysłowości miejskiej” etap ten nie został wyróżniony jako osobny, jednak jest on na
tyle ważny w kontekście tworzenia mechanizmu wspierania pomysłowości w Wawrze, że
zdecydowaliśmy się wydzielić go w tym raporcie.
Po zaistnieniu impulsu do działań konieczne jest zgromadzenie wystarczających zasobów do realizacji
pomysłu: zasobów ludzkich, finansowych, sprzętowych, lokalowych i organizacyjnych. Niezależnie od
tego, czy z inicjatywą na pierwszym etapie wychodzi jedna, czy kilka osób, niezbędne jest najczęściej
znalezienie tzw. punktu zaczepienia lub dźwigni. Może być to osoba (np. radny), grupa osób (np.
współpracownicy/wolontariusze stanowiący zespół) lub instytucja ułatwiająca i wspierająca realizację
zadania; może być to grant lub dotacja.
Respondentów badania jakościowego zapytano, gdzie skierowaliby mieszkańca Wawra mającego
pomysł na realizację pomysłu. Najczęściej wskazywano następujące odpowiedzi:
1) Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy
Choć w zakresie zadań Wydziału10 nie są wpisane jednoznacznie działania związane ze wspieraniem
inicjatyw oddolnych, to Wydział de facto pełni tę funkcję. Koordynuje inicjatywę lokalną, działanie
MAL-i, budżet partycypacyjny na poziomie dzielnicy, konsultacje społeczne. Dysponuje też środkami
dla organizacji pozarządowych na otwarte konkursy ofert i małe granty oraz na stypendia w zakresie
działalności artystycznej. Wydział współpracuje ze szkołami przy realizacji różnych przedsięwzięć
społecznych (m.in. inicjatywa lokalna w Lasie, działania realizowane w ramach rywalizacji sportowej
etc.).
Respondenci badania jakościowego i ilościowego bardzo pozytywnie oceniają życzliwość urzędników
z dzielnicy. Podkreślano dynamiczne działanie p. Doroty Głażewskiej, będącej spiritus movens inicjatyw
lokalnych w Wawrze. Każdy, kto zgłosi się do urzędu, dostanie wsparcie np. w wypełnianiu wniosku do
inicjatywy lokalnej. Jest to szczególnie istotne, gdyż wielu respondentów realizujących projekty w
ramach inicjatywy lokalnej podkreślało, że pisanie wniosków to trudna czynność, nieraz nieoczywiste
dla działaczy społecznych. Wskazywano tu przede wszystkim na trudności w wyliczaniu wkładu
własnego.
Ileż ja daję z siebie, bo osoba która tutaj jest mówi tak: "pani Agnieszko, proszę - będziecie
wykorzystywać pani nożyczki czy jakiekolwiek inne sprzęty? Pani musi to wpisać i w jakiś
sposób wycenić." I byłam naprawdę zdumiona jakie to wychodziły kwoty wolontariatu.
Kiedy człowiek rzeczywiście nie siądzie i tego nie rozpisze, to nie wie. (...) Bo człowiek nie
bierze pod uwagę tego, że swój długopis, swój papier...

Istotnym i najbardziej znanym wśród mieszkańców źródłem finansowania realizacji pomysłów jest
budżet partycypacyjny, z którym jednak także wiążą się istotne problemy – długotrwałość procedur, a
zwłaszcza zniechęcające pomysłodawców sytuacje, w których dany pomysł jest z braku środków
przekładany na kolejny rok, lub też z przyczyn formalnych nie zostaje zrealizowany. Taka sytuacja z
jednej strony wymaga lepszej edukacji wnioskodawców już przed złożeniem wniosku, jednoznacznego
wskazania, co może być zrealizowane, a co nie, i z jakimi procedurami wiąże się realizacja projektów.
Można odnieść wrażenie (co nie dotyczy jedynie Wawra, a całej Warszawy) że z przyczyn
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http://www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/promocja-kulturasport, dostęp: 13.01.2018 r.
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„marketingowych” w przekazie na temat BP pomija się nieraz trudne strony procesu tworzenia i
przyjmowania wniosku, i efektem jest tym większe rozczarowanie na późniejszym etapie.
Negatywnym zjawiskiem, wskazywanym przez respondentów, jest także to, że budżet partycypacyjny
służy nieraz do „łatania” budżetów jednostek publicznych:
Druga rzecz jest taka, że cały czas ten budżet był zagospodarowywany przez jednostki. Przez
biblioteki, którym został odcięty budżet na książki, więc wszystkie książki były kupowane z
budżetu partycypacyjnego. Szkoły i to też na takie rzeczy, które wiadomo, że rodzice
zagłosują, bo to dla ich dzieci, ale nie mam wrażenia, że one były ogólnodostępne. Na swoim
terenie sobie doposażały po prostu. Łatają dziury w budżecie jednostki. WCK też dużo
składał

Problem polega także na tym, że wiele osób nie wie o możliwościach wsparcia ze strony urzędu, a
nawet o inicjatywie lokalnej w ogóle (na co wskazują też przeprowadzone przez nas badania ilościowe).
Urząd jest przyjazny i życzliwy, ale – na co wskazały także badania ilościowe – wiedza o jego działaniach
nie jest wystarczająco powszechna.
Sami urzędnicy wskazywali, że mieszkańcy rzadko przychodzą z pytaniami o możliwość wsparcia;
porażka niektórych wniosków o dofinansowanie czy o inicjatywę lokalną wynikała z tego, że wnioski te
nie były konsultowane z urzędem przed złożeniem i dlatego zawierały istotne błędy:
Lepsze konsultowanie projektu przed oddaniem. Brak tych konsultacji to jest problem przy
wszystkich działaniach dotacyjnych. Ludzie mają pomysł, wrzucają go na papier, i
automatycznie, nie rozmawiając z nami, składają to do urzędu. Nie chcą o tym rozmawiać,
nie wiemy czemu – nie mają przekonania, może się boją? I pojawiają się projekty
niedopracowane, z błędami, które odpadają na przykład na ocenie formalnej.

Wśród respondentów pojawiły się także krytyczne opinie dotyczące działalności urzędu – przede
wszystkim dotyczące małej aktywności samego urzędu dzielnicy w zakresie konsultacji społecznych.
Owszem, organizowane są spotkania mieszkańców z burmistrzem, ale wiele osób wskazywało na
wrażenie, że decyzje są podejmowane raczej odgórnie, natomiast spotkania często nie służą
konsultacjom, a przekazaniu informacji o już podjętej decyzji:
W tej dzielnicy nie ma takiego zwyczaju konsultowania rzeczy z mieszkańcami. Może też
dlatego, że to nie wypaliło zupełnie. Barierą moim zdaniem był brak komunikacji, zaufania.
My byliśmy w pewnym momencie zaangażowani, a potem się okazało, że zupełnie gdzie
indziej zapadają decyzje, nie wiadomo gdzie i to był problem.
Z konsultacjami społecznymi w Wawrze to jest problem taki, że do tej pory służyły do
osobistego informowania mieszkańców o planowanych inwestycjach. Powiedzieć i do
widzenia.

Sytuacją, która w dużej mierze odbiera mieszkańcom motywację do realizacji oddolnych
przedsięwzięć, jest spotkanie się ze stwierdzeniem „nie da się”. O ile Urząd Dzielnicy stara się pomagać
w realizacji działań, to czynnikiem wpływającym negatywnie na ten proces i mogącym wywoływać
wrażenie „nie da się” jest strukturalne rozproszenie odpowiedzialności, i fakt, że za realizację
niektórych pomysłów, zwłaszcza dotyczących infrastruktury, w systemie instytucjonalnym Warszawy
odpowiada wiele różnych instytucji:
No jest trochę - do tej pory był taki przekaz - że to nie my. To nie my, to ktoś inny. Woda,
kanalizacja - to nie my, to MPWiK. Śmieci - to nie my, to Czysta Warszawa. Pomniki przyrody
- to nie my, to Biuro Ochrony Środowiska. Coś tam jeszcze - to nie my, to nie my.
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2) Wawerskie Centrum Kultury
Drugą jednostką, do której inicjatorzy i pomysłodawcy mogą zwracać się o pomoc, jest Wawerskie
Centrum Kultury i jego filie. Faktycznie WCK posiada duży potencjał instytucjonalny i przestrzenny, a w
2018 r. dysponowało też środkami dla organizacji pozarządowych na działania kulturalne w wysokości
100 000 PLN. WCK ma potencjał integracyjny (integrowanie działań na różnych osiedlach), posiada
doświadczoną kadrę i duża sieć kontaktów. Opiera się na rozpoznawalności związane z obecnością na
kilku osiedlach oraz z 20-letnią historią. Wg opinii pracowników miejskich instytucji i aktywistów także
spoza WCK, brakuje nieraz zrozumienia i docenienia przez radnych – skupieni są oni raczej na
kontrolowaniu działań Centrum.
WCK prowadzi sieć zaangażowanych, osiedlowych animatorek, których praca polega na wspieraniu
mieszkańców (zarówno osób indywidualnych jak i organizacje pozarządowych). Pomysły pomagają
przekładać na gotowe projekty – w pierwszej kolejności realizowane na podstawie zasobów WCK,
następnie pod uwagę brana jest inicjatywa lokalna lub BP. Czasem animatorki łączą pomysłodawców
z osobami bardziej kompetentnymi np. specjalistami w urzędzie.
Mieszkańcy mniej aktywni społecznie stosunkowo rzadko wiedzą o tej formie działań WCK, Centrum
kojarzy im się raczej z instytucją organizującą zajęcia, dlatego dalsza promocja animacji przez WCK jest
pożądana.
Organizacje pozarządowe zgłaszają pomysły w zamian za preferencyjny wynajem siedziby w
Wawerskiej Strefy Kultury - jeśli korzystają z tej opcji, są zobowiązani dostarczyć bezpłatne zajęcia dla
mieszkańców dzielnicy.
Sukces inicjatywy lokalnej i BP w dużej mierze zależy od aktywności animatorek – zaczyna się od
impulsu i pomysłu mieszkańca, ale animatorki silnie pomagają w kwestiach związanych ze złożeniem
wniosku i przełożeniu pomysłu na projekt. Dopiero na etapie realizacji włączają się ponownie
mieszkańcy.
WCK potrzeba wiedzy z zakresu nowych form wspierania i komunikacji, dłuższego szkolenia
wyjazdowego na temat pisania projektów grantowych. Przydatne byłyby zarówno zasoby finansowe,
jak i nowi pracownicy oraz lepsza infrastruktura.
Kilku respondentów wskazywało na to, że także w WCK można spotkać się z barierą w postaci podejścia
„nie da się” i nastawienia niemotywującego do działania:
Przyszedł człowiek, który mówił, że był w Wawerskim Centrum Kultury, jednej z filii, ma dużo
pomysłów na działania, coś proponował, i usłyszał: "a wie pan, to... takie coś już było... Wie
pan, teraz mamy ograniczone środki... nie wiem, nie wiem..."
Nie skierowałbym go do tego Wawerskiego Centrum Kultury, gdzie powiedzą mu, że się nie
da. Albo że to już było (...) wszyscy mówią "to już było, próbowaliśmy, to już mamy to
spisane, te wszystkie miejsca..." I nic, opór taki totalny, że nic się nie da.

Animatorki deklarują jednak, że nie odsyłają autorów nawet najbardziej szalonych pomysłów –
ewentualnie przekierowują ich do innych miejsc, jeśli np. projekt nie dotyczy działalności WCK.
Zdaniem animatorek, mieszkańcom potrzeba wiedzy o myśleniu projektowym i umiejętności
przekładania pomysłów na projekt z celem, zadaniami i rezultatami. Mieszkańcom, którzy przychodzą
z pomysłami, potrzeba też docenienia, motywacji i pochwały.
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3) Organizacje pozarządowe i inni aktywiści
Przeprowadzone badania jakościowe wskazują, że organizacje pozarządowe w Wawrze są otwarte na
współdziałanie z mieszkańcami i wsparcie dla osób, które chcą realizować własne pomysły. Badani
działacze NGOs deklarowali, że zachęcają mieszkańców do zgłaszania się. Niestety na przeszkodzie stoi
tu brak wiedzy niedziałających mieszkańców o funkcjonowaniu NGOs (co potwierdza także badanie
ilościowe), a także niewystarczająca komunikacja i współpraca między poszczególnymi organizacjami i
dostęp do informacji, np. do bazy organizacji:
Są różne fundacje, stowarzyszenia, które działają na terenie WCK, tej przestrzeni jest dość
dużo, ale nie ma też takiej bazy fundacji czy stowarzyszeń jakie działają.

Organizacje są rozproszone, działają na swoich osiedlach, a brak komunikacji powoduje
niejednokrotnie dublowanie się ich działań. Brakuje forum współpracy i dyskusji.
Myślę, że nikt do tego do tej pory nie przywiązywał wagi. Tworzą się kolejne fundacje,
kolejne stowarzyszenia, które pewni robią to samo. Tak jak te grupy na Facebooku. Jest
"Kocham Wawer", albo "Mieszkam w Wawrze" - i wszyscy mielą to samo i nic z tego nie
wynika, nie ma takiej spójności.
My np. w Falenicy, to się wszyscy znamy, więc jak ktoś coś robi, to często sobie pomagamy.
Natomiast jakiegoś takiego forum współpracy raczej nie ma. Nawet Rady Osiedli, które
miały ze sobą jakoś tam właśnie chcieliśmy nawiązać kontakt, to też po pierwsze nie było
woli z urzędu, aby się spotykać. My się raz spotkaliśmy jako Rada Falenicy z Miedzeszynem
i z Aleksandrowem i tam coś sobie razem wyjaśniliśmy, a potem się pokłóciliśmy trochę.
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4) Przedsiębiorcy
Dużą zaletą Wawra jest fakt funkcjonowania w dzielnicy przedsiębiorców zainteresowanych
działaniami społecznymi. Z przedsiębiorcami w ramach przedsięwzięć społecznych współpracuje urząd
dzielnicy. Do zaangażowanych należą zarówno firmy lokalne (np. cukiernia Meryka, JM-Tronik, hotel
Boss, organizujący Wawer Music Festival) jak i duże przedsiębiorstwa, także sieciowe (Ferio, Lidl,
Selgros, Kaufland, Toyota (współorganizująca „Bieg z Radością”).
Właściciele Toyoty, Meryka (cukiernia) czy JM-Tronik są mieszkańcami tu od lat, zaczynali
pracę w dawnym ZWARZ-e, i oni generalnie się tu osiedlili, tu mieszkają. Jest zaufanie.

Współpraca aktywistów z przedsiębiorcami jest więc możliwa (być może w Wawrze w sposób
szczególny), ale wymaga wzajemności. Respondenci wskazują, że przedsiębiorca chętnie przyłączy się
do działań społecznych, jeśli będzie mógł uzyskać z nich choć niewielką promocyjną korzyść. To
wymaga od aktywistów także nauki spojrzenia z perspektywy biznesowej.
To są lokalni przedsiębiorcy, bo na przykład a propos balu - to jest tak, że jest stół szwedzki
do zagospodarowania. I chodzimy od... tylko to wymaga czasu - mojego, nie tylko mojego to wymaga pójścia do każdego przedsiębiorcy i powiedzenia: "taka i taka inicjatywa, macie
metr kwadratowy - zagospodarujcie to, czym chcecie". Ale w ramach tego damy wam, nie
wiem, oznaczymy was na facebooku - to są takie drobne rzeczy, ale to jest to, co możemy
zrobić. Oznaczymy na facebooku, damy podziękowania, no takie z jednej strony banalne a
z drugiej takie... tyle co możemy zrobić. I bardzo chętnie się przyłączają. I teraz jest już
troszeczkę łatwiej, bo to jest szósta edycja. To już jest inaczej. Ale tutaj lokalni przedsiębiorcy
bardzo chętnie to robią.

6.3. Etap 3. Realizacja i zamknięcie/kontynuacja projektu

Kolejnym etapem po zgromadzeniu zasobów jest realizacja przedsięwzięcia. Etap ten wymaga
dodatkowego wysiłku związanego z koordynacją zespołu oraz utrzymaniem uwagi i zaangażowania
współpracowników. Bardzo istotna jest na tym etapie umiejętność delegowania zadań, z którą wielu
indywidualistycznie nastawionych liderów ma trudności.
Na etapie realizacji – co istotne z punktu widzenia mechanizmu wspierającego pomysłowość –
niezbędna jest wiedza techniczna, organizacyjna i logistyczna dotycząca szczegółów różnego rodzaju
działań (np. jak wskazywały autorki pomysłu na piknik na ul. Jeziorowej – wiedza o tym, że podczas
imprezy warto postawić mobilną toaletę). Dlatego ważnym wsparciem byłaby możliwość
skontaktowania się na tym etapie przez realizatorów pomysłu z osobami mającymi już większe
doświadczenie w podobnych działaniach.
W przypadku dofinansowania zewnętrznego aktywiści muszą przygotować się także na dość
skomplikowany proces sprawozdawania i dokumentacji działań (np. w ramach inicjatywy lokalnej).
Po zakończeniu realizacji projektu następuje moment, w którym decyduje się realizacja kolejnych
inicjatyw przez tę samą grupę osób. Niejednokrotnie jest to moment trudny, moment osłabienia
wstępnej motywacji (jak wskazywaliśmy w raporcie „Pomysłowość miejska”, takie obniżenie
motywacji może przynieść zarówno porażka, jak i sukces). Istotne jest więc podtrzymywanie więzi z
grupą, która realizowała pomysł, wspólna analiza tego, co się udało, a co nie udało się, wspólne
świętowanie sukcesu i wzajemne pocieszanie się w przypadku porażki.
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6.4. Odtworzenie wawerskiej trajektorii realizacji pomysłów
Powyższe etapy składają się na podstawową (wariantową) trajektorię realizacji wawerskich, oddolnych
przedsięwzięć, którą w sposób schematyczny podsumowujemy poniższą ryciną.
Rysunek 1. Trajektorie realizacji wawerskich pomysłów
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7. Wnioski z badania
7.1. Portret dzielnicy
1) Wawer jest największą pod względem obszaru dzielnicą stolicy, i jednocześnie dzielnicą o
najmniejszej gęstości zaludnienia.
2) Utrudniona jest komunikacja publiczna między poszczególnymi osiedlami Wawra. Łatwiej
dojechać z Marysina do centrum miasta niż np. do Aleksandrowa. W lecie w niektóre miejsca
w obrębie dzielnicy wręcz szybciej można dojść na piechotę niż komunikacją miejską.
3) Ostatnie części (Aleksandrów) zostały dołączone do Wawra w 1998 r. Jest to dzielnica
peryferyjna, w dużej mierze przez długi czas była postrzegana jako „podwarszawska”. Bolączką
Wawra jest więc np. brak sprawnej infrastruktury, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej – w wielu
przypadkach wykorzystywane są szambiarki.
4) W Wawrze szczególnie duży jest udział terenów zielonych (w tym częściowo należących do
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) oraz duży udział niskiej zabudowy jednorodzinnej.
5) Mimo dużego udziału terenów zielonych, brakuje terenów rekreacyjnych, skwerów i parków.
6) Liczba mieszkańców Wawra na przestrzeni lat powoli wzrasta.
7) Wawer należy do stosunkowo najmłodszych dzielnic Warszawy.
8) W Wawrze funkcjonuje wiele aktywnych firm, w tym najwięcej w porównaniu do innych
dzielnic przedsiębiorstw przemysłowych oraz związanych z opieką zdrowotną i pomocą
społeczną.
9) Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tradycyjnie związanych z Wawrem, angażuje się w działania
społeczne.
10) Wawer należy do dzielnic o przeciętnej atrakcyjności i warunkach życia.
11) Do innych instytucji wspierających pomysły mieszkańców należą Wawerskie Centrum Kultury
i jego filie (Międzylesie, Aleksandrów, Anin, Falenica, Marysin, Radość, Zastów), MAL-e,
Kulturoteka, Kinostacja w Falenicy, szkoły, parafie, biblioteka publiczna.
12) Obecność mieszkańców Wawra podczas wydarzeń kulturalnych jest stosunkowo niska, a
oferta wydarzeń kulturalnych jest nisko oceniana przez nich.
13) Mieszkańcy Wawra są natomiast szczególnie aktywni pod względem liczby projektów
złożonych do budżetu partycypacyjnego. W porównaniu do warszawskiej średniej w Wawrze
składanych jest stosunkowo więcej projektów dotyczących rodzin z dziećmi oraz młodzieży, a
stosunkowo mniej – projektów dotyczących dorosłych, studentów i zwierząt.
14) Wawer jest jednym z liderów aktywnego wykorzystywania przez mieszkańców programu
inicjatywy lokalnej. W latach 2015-2017 wawerczycy złożyli 37 wniosków, z których
zrealizowano 29 projektów – to najwięcej spośród dzielnic.
15) Do innych sposobów wspierania pomysłów poza budżetem partycypacyjnym należą:
a. stypendia na działalność kulturalną i ochronę zabytków na poziomie dzielnicy.
b. małe granty dla NGOs na kulturę i sport (po 40 tys. PLN łącznie w każdym z tych
obszarów, czyli średnio około 4-8 grantów rocznie w każdym z obszarów);
c. duży otwarty konkurs ofert, trzy zadania z zakresu sportu i jedno z zakresu kultury.
16) Środki dla NGOs posiada też WCK.
17) Wawer jest dzielnicą policentryczną. Brakuje „tożsamości wawerskiej”, mieszkańcy
utożsamiają się bardziej z osiedlami. Osiedla są też bardzo zróżnicowane pod względem
społecznym i urbanistycznym.
18) Falenica i Las należą do osiedli, na których aktywność jest największa.
19) Problem z aktywnością i integracją lokalną występuje na Nadwiślu, gdyż osiedle jest
zatomizowane, powstały tam także mniejsze osiedla zamknięte.
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20) Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy jest tradycyjnym punktem kontaktowym
przy realizacji oddolnych przedsięwzięć. Respondentki chwaliły kontakt z urzędem i jego
zaangażowanie.
21) Mieszkańcy często gromadzą się wokół konkretnych problemów (np. koniecznego remontu
ulicy itp.).

7.2. Opinie i aktywność mieszkańców (badanie ankietowe)
1) Największa grupa badanych pracuje w Warszawie, ale poza Wawrem (przede wszystkim
Śródmieście, Mokotów, Praga-Południe). W Wawrze częściej pracują respondenci ze starszych
grup wiekowych (40+) i z niższym wykształceniem, a w innych dzielnicach Warszawy– młodsi,
z wyższym wykształceniem.
2) Jak się okazuje, znajomość większości dzielnicy deklaruje jedynie co trzeci respondent.
Najczęściej pojawiała się odpowiedź „znam mniej więcej połowę obszaru dzielnicy”.
Deklarowana znajomość dzielnicy wśród kobiet jest dużo mniejsza niż wśród mężczyzn.
3) Zdecydowana większość mieszkańców jest zadowolona z życia w Wawrze, jednak częściej
padała odpowiedź „jestem raczej zadowolony/a” niż „jestem bardzo zadowolony/a”. Najwyżej
zadowolenie oceniali mieszkańcy osiedli Wawer, Aleksandrów i Sadul, zaś najniżej –
mieszkańcy osiedli Zerzeń, Międzylesie i Falenica.
4) Badani mieszkańcy stosunkowo najbardziej zadowoleni są z:
a. relacji sąsiedzkich;
b. warunków mieszkaniowych;
c. możliwości uprawiania sportu i turystyki;
5) Badani mieszkańcy stosunkowo najmniej zadowoleni są z:
a. Komunikacji z urzędem (w tym z możliwości partycypacji w jego decyzjach)
b. Służby zdrowia
c. Komunikacji publicznej (zwłaszcza między osiedlami Wawra).
6) Mieszkańcy ponadto mogli sami wskazać, co ich zdaniem należałoby naprawić lub ulepszyć w
Wawrze. Zdecydowana większość wskazań dotyczyła działań związanych z drogami,
chodnikami i komunikacją, a także czystością w miejscach publicznych.
7) Większość respondentów nie planuje wyprowadzać się z Wawra. Deklarację prawdopodobnej
wyprowadzki złożyło 17,1% badanych mieszkańców. Rzadziej deklaracje możliwej
wyprowadzki składali emeryci i bezrobotni, kobiety i osoby powyżej 40 r.ż., częściej –
uczniowie i studenci, mężczyźni oraz osoby poniżej 40 r.ż.
8) Mieszkańców zapytano, w jakich miejscach na terenie Wawra w sposób szczególny
koncentruje się życie towarzyskie/publiczne. Najczęściej wskazywano poniższe miejsca:
a. Boisko Syrenka;
b. Wawerskie Centrum Kultury i jego filie;
c. Stacja Falenica;
d. kościoły i domy parafialne;
e. basen;
f. Cafe Peron;
g. Bazarek falenicki;
h. szkoły;
i. CH Ferio;
j. Pizzerie (Capri, Vera, Dominium).
9) O ile pracownicy Urzędu przez większość respondentów są uważani za życzliwych, o tyle wielu
mieszkańców ma wrażenie niewystarczającej otwartości Urzędu na ich pomysły.
10) Najbardziej znanym mechanizmem wspierającym przedsięwzięcia oddolne jest budżet
partycypacyjny (zna go niemal 64% badanych) i konsultacje społeczne. Co czwarty mieszkaniec
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

nie zna żadnego takiego mechanizmu. 40% badanych nie uczestniczyło w żadnym
mechanizmie wsparcia, Najwięcej badanych uczestniczyło w budżecie partycypacyjnym, ale w
kolejnych konsultacjach społecznych – już tylko niewielka liczba.
Aktywność społeczna mieszkańców Wawra jest niska. Jedynie 12,1% badanych mieszkańców
należy do organizacji społecznych lub stowarzyszeń. Tylko 16,2% badanych mieszkańców
wskazało na zaangażowanie w działania społeczne na terenie Wawra.
Spośród grup wyróżnionych pod względem statusu zawodowego, najczęściej w działania
społeczne angażowali się bezrobotni oraz uczniowie/studenci, a najrzadziej – emeryci i
renciści. Zdecydowanie częściej angażowanie się w przedsięwzięcia społeczne deklarowały
kobiety. Najczęściej społecznie działały osoby z grup wiekowych 40-59 i 15-24, najrzadziej – z
grup 60+ oraz 25-39. Najrzadziej w działania społeczne na terenie Wawra angażują się osoby
mieszkające tam mniej niż 5 lat.
Mieszkańców zapytano też o bariery w aktywności społecznej. Najczęściej pojawiał się tu brak
czasu, ale niemal 35% badanych wskazywało, że nie ma wiedzy na temat tego, jak pomysł
zrealizować.
Jedynie niecałe 16% badanych mieszkańców miało kiedykolwiek pomysł na przedsięwzięcie w
społeczne w dzielnicy. Pomysły te dotyczyły bardzo różnych działań – organizacji spotkań
sąsiedzkich, małej infrastruktury (siłownie plenerowe, skwery, place zabaw, chodniki), kwestii
komunikacyjnych (budowa chodników, przejścia dla pieszych), organizacji wydarzeń (koncerty,
pikniki, wigilie sąsiedzkie).
Najczęściej w porównaniu do innych osiedli takie pomysły mieli mieszkańcy Aleksandrowa,
Wawra, Zerznia, Falenicy i Lasu; najrzadziej – mieszkańcy Miedzeszyna, Anina i Międzylesia, co
potwierdza wizerunek Aleksandrowa i Lasu jako osiedli aktywnych oraz Anina i Międzylesia
jako osiedli mało aktywnych społecznie.
Niestety w większości przypadków (63%) mieszkańcom nie udało się zrealizować pomysłów.
Wskazywanymi najczęściej przyczynami były: brak czasu, trudności biurokratyczne, brak
wsparcia ze strony Urzędu, innych instytucji i innych mieszkańców, oraz brak zaangażowania
ze strony sąsiadów; rzadziej brak środków finansowych.

7.3. Bariery i trudności w realizacji pomysłów w Wawrze
W trakcie badania zidentyfikowaliśmy następujące najczęściej występujące trudności i bariery w
realizacji pomysłów:
1) Trudność ze zgromadzeniem odpowiedniej liczby współpracowników. Wynika ona z wielu
czynników takich jak brak czasu (dużo czasu zajmuje praca i rodzina), coraz mniejsze
zainteresowanie pracą wolontarystyczną (ale też brak dzielnicowej/osiedlowej bazy osób,
które są zainteresowane wykonywaniem takiej pracy), niski poziom motywacji do działań
społecznych etc. Specyficzną dla Wawra trudnością jest rozproszenie dzielnicy na dużym
terenie, co powoduje utrudnienia w dotarciu do większej liczby mieszkańców (zwłaszcza że
komunikacja między poszczególnymi osiedlami jest niejednokrotnie trudniejsza niż
komunikacja z centrum). Sytuację tę utrudnia też duża liczba osiedli zamkniętych.
2) Trudności w promocji. Każde z przedsięwzięć musi zostać odpowiednio wypromowane, co
jednak wymaga bardzo dużych nakładów pracy i niejednokrotnie także środków finansowych
(np. drukowanie plakatów, ulotek).
Wykonałam z 70-80 telefonów, żeby ludzi zaprosić. To było trudne.

Nakłada się na to wskazany powyżej problem rozproszenia dzielnicy na dużym terenie:
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No wydaje mi się, że przede wszystkim to jest coś, na co nie mamy wpływu, czyli
zagęszczenie ludności. Głównie są tutaj jakieś małe budynki, domki jednorodzinne, czy jakieś
bloki, też malutkie, niska zabudowa, rozsiana na większych odległościach i przez to jest
bardzo ciężko pozyskać, znaleźć jakichś ludzi chętnych do współpracy, czy nawet jak się
zorganizuje jakieś zajęcia, to często jest problem, żeby je utrzymać, bo na początku jeszcze
uda się uzbierać jakąś grupkę, ale później ktoś zachoruje, ktoś nie może jednak, coś innego,
okazuje się, że z takich zajęć trzeba zrezygnować. Gdzie w innych miejscach, jak jakieś tam
doświadczenie niewielkie miałem, no to nie ma problemu, bo właśnie wystarczy, że zbierze
się ileś osób z kilku ulic obok i takie zajęcia można uruchomić, a tutaj w Wawrze ludzie
przyjeżdżali z odległych zakątków, czasem też spoza Wawra, i to jest główny problem.

3) Brak wiedzy o możliwościach wsparcia. O ile w dzielnicy Wawer dostępne są różne możliwości
wsparcia czy dofinansowania realizacji pomysłów (np. inicjatywa lokalna), to jednak istnieje
duży deficyt wiedzy na ich temat wśród mieszkańców.
I w ogóle, że ktoś nam o tym powiedział, bo nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak
inicjatywa lokalna.
Największym problemem z inicjatywą jest to, że mało kto wie o jej istnieniu i jak to działa,
trzeba chyba znać kogoś, kto już to robił.

4) Złe doświadczenia z wcześniejszych prób. Nawet jeśli mieszkańcy wiedzą o danym narzędziu
wsparcia (np. budżet partycypacyjny), nieraz nie zdają sobie sprawy z możliwych trudności przy
jego korzystaniu (więcej na ten temat w rozdziale 6.2 powyżej). Gdy następnie spotkają się z
tymi trudnościami (np. projekt nie zostanie zrealizowany z przyczyn formalnych), zniechęcają
się do kolejnych działań.
5) MAL-e – szansa jeszcze niewykorzystana. Na terenie dzielnicy funkcjonują MAL-e, otwarte na
współpracę, ale póki co wiedza przeciętnego mieszkańca na temat ich działania jest niewielka.
MAL-e w Wawrze nie miały jeszcze oficjalnego, dużego i promowanego otwarcia. Kończą teraz
tworzyć regulaminy i będą miały „nowe otwarcie”, dużo bardziej promowane przez UD.
Respondenci wskazują też, że potrzebny jest jak największy wpływ mieszkańców na działanie
MAL-i:
Z tym, że jako mieszkaniec nie mam pojęcia, na jakich zasadach to funkcjonuje. Nie było to
wypracowywany w żaden sposób taki warsztatowy czy w ogóle. Było to raczej wskazanie
przez zarząd, że tutaj będzie od tej pory MAL.
Bardzo bym chciał, aby te nowe miejsca były zagospodarowywane bardziej z mieszkańcami
niż oddawane urzędnikom.
Uważam, że w ogóle to nie działa, nikt o tym nie wie. Są (...) w miejscach w zasadzie trudno
dostępnych, i lokalowe problemy mają bardzo duże, bo to są, ta biblioteka w Miedzeszynie
to jest jeden pokoik malutki, gdzie się zmieści 10 osób.

6) Trudności z procedurą przy pisaniu wniosków i sprawozdawczości. Wielu badanych
wskazywało, że procedura pozyskiwania dofinansowania, a później procedura jego rozliczania,
jest trudna do przejścia, zwłaszcza w obliczu braku czasu aktywistów. W przypadku inicjatywy
lokalnej wskazywano w sposób szczegółowy na trudności z wyliczeniem wkładu własnego oraz
przygotowanie szczegółowych kart czasu pracy przy rozliczaniu.
Ktoś ten wniosek musiał też złożyć, to było wiele godzin kosztem innych spraw rodzinnych,
zawodowych.
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Drugi problem to policzenie wkładu własnego, to jest bardzo trudne dla nas, którzy potrafią
korzystać ze środków miejskich, a dla nowych to w ogóle bez pomocy urzędu trudne do
pokonania. Trzeci problem to rozliczenie tego, jak na takie nieduże środki, strasznie dużo
pracy trzeba włożyć.

Z drugiej strony, jak wskazują przedstawiciele urzędu, mieszkańcy rzadko przychodzą po
pomoc w sprawach proceduralnych.
7) Postawa „nie da się”, czyli podkreślanie barier i trudności zwłaszcza w instytucjach, które mają
wspierać wawerską pomysłowość. Występuje tu swego rodzaju paradoks – z jednej strony
dyskurs na temat BP bywa zbyt optymistyczny, z drugiej niejednokrotnie pomysłodawcy
spotykają się z przekonaniem o niemożliwości realizacji danego pomysłu, co bardzo obniża ich
motywację i może skutecznie zniechęcić do dalszych działań. Często postawa „nie da się”
wynika nie z realnych trudności, a z niechęci do dodatkowego wysiłku.
8) Niewystarczające środki na wsparcie oddolnych przedsięwzięć. Zainteresowanie środkami,
zarówno tymi z inicjatywy lokalnej, jak i tymi z BP i z otwartych konkursów ofert/małych
grantów dla NGOs jest zdecydowanie większe niż pula środków.
9) Szczególne trudności z realizacją pomysłów infrastrukturalnych – prawne (własność gruntu,
plan zagospodarowania przestrzennego) i instytucjonalne (wiele różnych instytucji
koniecznych do realizacji działania).
10) Brak przepływu informacji i współpracy między różnymi aktywistami, organizacjami i
osiedlami. Działanie w Wawrze często jest „wyspowe”, osiedlowe, brak wspólnego zasobu
wiedzy, forum wymiany informacji i wspólnego działania.
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7.4. Czynniki sukcesu wawerskich przedsięwzięć
W trakcie badania zidentyfikowaliśmy następujące najważniejsze czynniki sukcesu realizacji pomysłów
oddolnych w Wawrze:
1) Realizacja działań zgodnych z potrzebami i interesem mieszkańców. Sukces odnoszą te
projekty, które odpowiadają na potrzeby – czy to potrzeby braku (np. dziurawa droga), czy
potrzeby wzrostu (potrzeba wspólnego świętowania). Należy przy tym pamiętać, że
mieszkańcy poszczególnych osiedli mają bardzo różne potrzeby i problemy.
2) Zaangażowanie i determinacja lidera/liderów, zapał i optymizm. Są to bardzo istotne
elementy, jednak należy równoważyć je współpracą i działaniem zespołowym, żeby nie popaść
w „neoliberalny” indywidualizm, prowadzący do działań liderskich, nieangażujących szerszej
społeczności.
3) Umiejętność delegowania zadań – niezwykle istotna na etapie realizacji zadania.
Indywidualistycznie nastawieni liderzy nieraz nie mają tej umiejętności, co negatywnie odbija
się na realizacji ich zadań i na ich własnym stanie wewnętrznym (wypalenie).
4) Intensywna promocja i informacja. Cechą wspólną udanych przedsięwzięć jest dotarcie do
wielu osób, wymaga to jednak dużo pracy i zasobów:
Udało nam się to – bo osiedle jest duże, więc znalazło się 15 osób, które mają chęć się
włączyć – ale też informowanie i podejście nieroszczeniowe, zachęcanie różnymi kanałami;
rozwieszaliśmy informacje na klatkach, ponawialiśmy na FB, informowaliśmy, co nam się
udało osiągnąć, że dostaliśmy dotację, że na imprezie będzie burmistrz...

5) Wytrwałość. Wiele przedsięwzięć udało się dlatego, że aktywiści przez dłuższy czas
„wydeptywali” sobie ścieżki. Wymaga to dużej determinacji i nierezygnowania ze względu na
wstępne porażki.
to wymaga czasu - mojego, nie tylko mojego - to wymaga pójścia do każdego przedsiębiorcy
i powiedzenia: "taka i taka inicjatywa, macie metr kwadratowy - zagospodarujcie to, czym
chcecie".
Inicjatywa lokalna “Las dla nas” to był sukces wychodzony po chyba 2 latach wycieczek po
urzędzie dzielnicym miasta, radnych, mieszkańcach, firmach.

6) Myślenie o potrzebach ewentualnych sojuszników, i o tym, jak je można zaspokoić. Jak już
wskazywaliśmy wcześniej, bardzo ważna w angażowaniu innych osób i instytucji do realizacji
działań jest wzajemność – realizacja pomysłu musi zaspokoić nie tylko potrzeby odbiorców,
ale także potencjalnych sojuszników. Szczególnie istotne jest to w kontaktach z
przedsiębiorcami.
7) Bezpośredni kontakt. Mimo postępu technologicznego, nadal szczególnie skutecznym
działaniem są spotkania bezpośrednie, twarzą w twarz. Takie rozmowy mogą przyczynić się do
sukcesu przedsięwzięcia.
Wie pan, można usiąść w domu i mejla napisać. I wyślij do wszystkich. Ale to nie działa. To
po prostu nie działa. Trzeba pójść, porozmawiać, spojrzeć sobie w twarz.
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8. Rekomendacje
Poniższe rekomendacje wskazują na pożądany – z punktu widzenia badania – kształt tworzonego
mechanizmu wspierania wawerskiej pomysłowości.
1) O ile to możliwe, mechanizm wspierania powinien mieć charakter osiedlowy. Nie należy (być
może jest to wręcz niemożliwe) przełamywać policentrycznego charakteru osiedla.
Mechanizm musi być tak skalibrowany, aby umożliwić zróżnicowanie wsparcia w zależności od
osiedla. Jeśli nie będzie możliwe stworzenie osobnych punktów wsparcia na każdym z osiedli,
to przynajmniej punkty takie (lub osoby) powinny obejmować swoim działaniem kilka osiedli
a nie całą dzielnicę.
2) W Wawrze istnieje już sieć instytucji i organizacji, mogących stanowić podstawę nowego
mechanizmu. Nie powinien on więc być budowany od nowa, ale powinien wykorzystywać sieć
filii WCK oraz działające w Wawrze MAL-e.
3) Do końca 2018 roku na terenie całego miasta realizowany był projekt „Warszawa Lokalnie”. W
jego ramach prowadzono szereg działań, które mogą być inspiracją dla tworzonego
mechanizmu. Projekt „Warszawa Lokalnie” nie osiągnął sukcesu ze względu na zbyt dużą skalę
– realizowany był przez pięć organizacji partnerskich na terenie całego miasta, brakowało
synergii i współpracy. Jego działania mają natomiast szanse powodzenia w mniejszej skali,
osiedlowej. Do możliwych działań do wykorzystania w ramach mechanizmu wsparcia
wawerskiej pomysłowości należą np.:
a. bezpłatne udostępnienie przestrzeni na niekomercyjne wydarzenia (w przypadku
„Warszawy Lokalnie” był to Warsztat Warszawski przy pl. Konstytucji);
b. sieć animatorów i animatorek lokalnych w dzielnicach, służących wiedzą i wsparciem
dla aktywnych mieszkańców i mieszkanek (w przypadku wawerskim – pożądane
działanie na poziomie osiedla);
c. Inkubator Inicjatywy Lokalnej – wsparcie ze strony animatorów i animatorek przy
realizacji inicjatywy lokalnej, w tym konsultacje na temat możliwości realizacji
pomysłów w ramach takich narzędzi jak inicjatywa lokalna czy budżet partycypacyjny,
wsparcie w opracowaniu koncepcji inicjatywy lokalnej, pomoc przy pisaniu wniosku do
urzędu oraz przygotowaniu sprawozdania;
d. 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.
4) Ze względu na niedostateczną dostępność środków finansowych (zwłaszcza na promocję
realizacji pomysłów mieszkańców) w dzielnicy Wawer, przydatne będzie wprowadzenie w
ramach mechanizmu małych dotacji na realizację pomysłów, możliwie prosto rozliczanych, lub
zmiana formuły obecnych dotacji WCK/ małych grantów przyznawanych przez urząd.
5) Istnieje potrzeba ułatwienia współpracy między mieszkańcami, aktywistami i organizacjami
poprzez stworzenie bazy organizacji i aktywistów z informacjami o ich działalności, danymi
kontaktowymi etc. Zapobiegnie to dublowaniu się działań, a umożliwi lepszy przepływ
informacji. Także organizacje, które mogą pomóc w realizacji pomysłów, mogą w ten sposób
skontaktować się z potrzebującymi wsparcia mieszkańcami.
6) Rekomendujemy stworzenie dzielnicowej bazy wolontariuszy, którzy będą zainteresowani
działaniem na terenie Wawra przy oddolnych przedsięwzięciach lub lepsze wykorzystanie i
promocja w Wawrze obecnej, ogólnomiejskiej bazy ochotnicy.waw.pl.
7) Rekomendujemy stworzenie bazy przedsiębiorców lokalnych, którzy chętnie przyłączyliby się
do działań – i jednocześnie wzmocnienie promocji przedsiębiorców lokalnych, angażujących
się w działania społeczne (nagroda/znak jakości)
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8) Rekomendujemy stworzenie bazy przedsięwzięć oddolnych realizowanych na Wawrze z
możliwością kontaktu z ich realizatorami (za ich zgodą) – w ten sposób bardziej doświadczeni
aktywiści mogą swym doświadczeniem wspierać początkujących.
9) Rekomendujemy szerzej zakrojoną akcję promocyjno-edukacyjną dotyczącą istniejących
narzędzi wsparcia takich jak inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny.
10) Rekomendujemy prowadzenie działań ewaluacyjnych przedsięwzięć mieszkańców i wsparcie
w takim zakresie ze strony urzędu i NGOs – wiedza o tym, co udało się, a co nie, będzie istotnym
wsparciem w kolejnych działaniach.
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9. Załączniki
Załącznik 1 – Lista instytucji kultury w Wawrze
Załącznik 2 – Lista szkół (excel)
Załącznik 3 – Wydarzenia i grupy w Wawrze (excel)
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