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Idea mechanizmu wspierania i sieciowania 

Pomysłowy Żoliborz opracowany został w oparciu o pogłębioną diagnozę oraz pracę szerokiego 
grona ekspertów, jako mechanizm wspierania i sieciowania mieszkańców, osób związanych 
z  dzielnicą i różnego rodzaju podmiotów publicznych i niepublicznych na rzecz realizowania 
działań na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz. 

Mechanizm to system zindywidualizowanego wsparcia świadczonego pomysłowym mieszkańcom 
przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa i instytucje działające na terenie dzielnicy.  
  
Pomysł to każda propozycja zmiany w środowisku dzielnicy lub wprowadzenia nowego 
rozwiązania o charakterze społecznym, kulturowym, infrastrukturalnym bądź przyrodniczym.  
  
Odbiorcami mechanizmu są członkinie i członkowie społeczności lokalnej Żoliborza, którzy mają 
pomysł na zmianę w dzielnicy lub gotowość wsparcia czyjegoś pomysłu. 
  
Użytkownikami mechanizmu są instytucje publiczne oraz infrastrukturalne organizacje 
pozarządowe. 
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Myślą przewodnią Pomysłowego Żoliborza, jako mechanizmu wspierania i 
sieciowania jest bazowanie na istniejącym już potencjale: wzmacnianie 
mechanizmów, które już działają; wspieranie osób, które już są aktywne; 

ożywianie żoliborskich tradycji aktywizmu; zachęcanie i ośmielanie osób, które 
mają pomysły, ale jeszcze ich nie realizują. 

Zadaniem na rok 2019 jest sprawienie, by Żoliborz był jeszcze lepszym miejscem 
dla społecznego aktywizmu. 
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Na Żoliborzu dużo się dzieje!

Potrzeba tylko lepszego przepływu 
informacji na temat wydarzeń i 

  Na Żoliborzu już jest:

Dlatego podejmiemy próbę wspierania 
dzielnicowego kalendarium i 
newslettera. Będziemy wspierać pomysł 
tworzenia papierowego informatora. 

Wiele osób podejmujących działania 
społeczne na mniejszą i większą skalę.

  Na Żoliborzu już jest:

Dlatego odbędzie się plebiscyt inicjatyw 
zrealizowanych w trakcie ostatnich trzech 
lat pod hasłem „Dziękujemy, że ci się 
chciało ☺ ”. Będzie to okazja do 
zapoznania szerokiego grona mieszkańców 
z różnymi inicjatywami podejmowanymi w 
różnych częściach dzielnicy, a 
jednocześnie do dzielenia się 
doświadczeniami i wyciągniętą z działań 

Wielu z nich brakuje poparcia dla swoich 
działań, zrozumienia - spotykają się z 
krytyką, przypisywaniem merkantylnych 
intencji. Potrzeba im uznania, 
zrozumienia, często nawet niewielkiej 
sąsiedzkiej pomocy. Potrzeba lepszego 
klimatu dla wspólnego działania i 
społecznikowskiego zaangażowania.

Wiele aktywnych osób, znających się, 
tworzących sieć aktywistów. 

  Na Żoliborzu już jest:

Ale warto docenić ich ogromny wkład, 
wzmocnić ich tak, by byli wsparciem, 
również dla osób „nowych”, nie będących 
w sieci. Często barierą dla działania jest 
to, że jest się „nowym”, nie ma się 
kontaktów i rozeznania w żoliborskim 

Dlatego proponujemy wydarzenie-
warsztat dla społeczników/aktywistów, 
gdzie spotkają się osoby do tej pory ze 
sobą nie współpracujące (np. z innych 
pokoleń czy innych „branż”), na którym 
wypracują też „kodeks współpracy”.

Przychylnie nastawieni pracownicy Urzędu

Dlatego proponujemy wsparcie 
pracowników urzędu we współpracy, w 
szczególności w pozytywnej komunikacji z 
pomysłodawcami. 

  Na Żoliborzu już są:

Warto również dążyć do usprawnienia 
przepływu informacji wewnątrz urzędu, 
która jak pokazuje badanie, często 
stanowi istotne utrudnienie.

Prężnie działające MAL-e

Warto, żeby mieszkańcy kojarzyli je z 
wsparciem dla swoich inicjatyw. 

  Na Żoliborzu już są:

Dlatego proponujemy zakorzenienie osób 
pełniących rolę mentorów w MAL-ach.

  Na Żoliborzu już jest:

Wielu lokalnych przedsiębiorców

Potrzeba tylko prostej formy, w której 
mogą choćby na niewielką skalę wesprzeć 
lub przyczynić się do realizacji 
pozytywnych działań na rzecz 
sąsiedzkości, dzielnicy, okolicy.

Dlatego przygotowaliśmy pakiet 
„Wspieramy pomysły Żoliborzan” - kilka 
prostych sposobów, które wychodzą poza 
najbardziej typową formę jakiej 
oczekuje się od przedsiębiorców, a które 
pozwolą przedsiębiorcom poczuć się też 
częścią społeczności, współtwórcami 
inicjatyw (a nie tylko donatorami).
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Do tego, co już na Żoliborzu jest, 

o wsparcie mentorów ►,  
o internetową bazę wiedzy na temat 

pomysłów z możliwością rozbudowy oraz 
nawiązywania kontaktów i zdobywania 
sojuszników ►, 

o ambasadorów pomysłowości ►, 
o ogólnodzielnicowe wydarzenia o wielu 

funkcjach: docenienie, nagłośnienie, 
możliwość zawiązania nowych i 
pielęgnowania dotychczasowych 
znajomości ►, 

o nagłaśnianie zrealizowanych pomysłów 
mieszkańców w lokalnych mediach, 

o wypracowanie „kodeksu współpracy” 
określającego główne wartości i zasady, 
którymi pragną kierować się 
żoliborzanie.

► wsparcie mentorów dające możliwość 
dłuższego kontaktu, cyklicznych spotkań 
mających na celu dopracowanie pomysłu, 
pozyskanie kompleksowej informacji, 
dopasowanie optymalnych narzędzi 
wsparcia z dostępnego w mieście 
repertuaru, nawiązanie za pośrednictwem 
mentora kontaktów na terenie dzielnicy 
potrzebnych do realizacji pomysłu.

► strona internetowa pozwalające 
korzystać z bazy wiedzy, wskazówek oraz 
dotrzeć do aktywnych osób z terenu 
dzielnicy. będzie narzędziem do 
gromadzenia, dzielenia się i 
upowszechniania wiedzy o zrealizowanych 

Czym nasze działania nie będą:

o nową instytucją, 
o nowym narzędziem typu Budżet 

Partycypacyjny czy Inicjatywa Lokalna, 
o sposobem na dofinansowanie pomysłów.

► ambasadorowie pomysłowości, czyli 
osoby, które zostanie szczegółowo 
zapoznane mechanizmem wspierania oraz 
z narzędziem internetowym, tak by 
osobiście zachęcały i z łatwością potrafiły 
podpowiedzieć, jak skorzystać z bazy 

► docenienie na różne sposoby osób 
aktywnych: w ramach wydarzenia-
warsztatu dla aktywistów oraz poprzez 
ogólnodzielnicowy plebiscyt na inicjatywę 
ostatnich trzech lat z wręczeniem 
wyróżnień i podziękowań na jednym 
z ogólnodzielnicowych wydarzeń 
(Otwieramy Żoliborz lub Urodzinach Placu 



Trajektoria pomysłu  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Mentorki i mentorzy 

Sieć mentorów  
Mentorka lub mentor jest osobą nastawioną na wysłuchanie, zadanie celnych pytań, naprowadzenie 
i doradzenie bez narzucania swojej wizji i przejmowania inicjatywy. Mentor/ka ma doświadczenie w 
realizacji projektów społecznych i/lub projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem miejskich 
narzędzi, a także zewnętrznych źródeł finansowania. Mentor/ka z poziomu swojego doświadczenia 
służy radą i podpowiedziami. Ma także rozeznanie w dostępnych narzędziach wsparcia oraz zasadach 
funkcjonowania warszawskiego samorządu (podstawowy podział kompetencji, główne przepisy 
regulujące życie w mieście etc.). W przypadku niewystarczającej wiedzy mentorka będzie mogła 
liczyć na wsparcie sieci, a w szczególności mentorki-koordynatorki oraz zespołu FPD. Mentorki i 
mentorzy będą mieć także rozeznanie w żoliborskiej sieci aktywistów, urzędników i instytucji, a 
także wiedzę na temat konkretnych osób, do których będzie można zwrócić się z pytaniem lub 
prośbą. Formalnie mentorzy są wolontariuszami, mają podpisaną na czas trwania pilotażu umowę o 
wolontariacie z FPD. 

W celu zachowania trwałości testowania mechanizmu mentorzy i mentorki od początku działać 
będą jako wolontariuszki i wolontariusze, by po zakończeniu finansowania utworzona przez nich 
sieć funkcjonowała dalej. Na czas trwania pilotażu będą mieli podpisaną z FPD umowę o 
wolontariacie. Ich zaangażowanie będzie miało charakter dobrowolnej pracy społecznej, nie 
będzie żadnych spotkań czy aktywności obligatoryjnych dla wolontariuszy.  
By nie obciążać mentorek i mentorów obowiązkami administracyjnymi, zatrudniona zostanie 
osoba na stanowisku koordynatorki mentorów.  
Do zadań mentorki-koordynatorki, poza typowymi zadaniami mentorki, będzie należało: 

• bieżące opisywanie zgłaszanych pomysłów, 
• aktywne poszukiwanie żoliborzan i żoliborzanek z pomysłami, 
• koordynowanie pracy mentorek i mentorów, 
• przekazywanie danych na temat osób i nowych pomysłów osobom mentorującym, 
• kontaktowanie osób z pomysłami z osobami mentorującymi i żoliborskimi aktywistami 

i aktywistkami, 
• superwizowanie mentorek i mentorów, 
• gromadzenie danych potrzebnych do ewaluacji mechanizmu, 
• dodawanie opisów wdrożonych pomysłów na stronę pomyslowyzoliborz.pl. 

Formalnie mentorka-koordynatorka jest zatrudniona przez FPD na czas przygotowania i testowego 
wdrożenia od marca do listopada 2019 i w tym czasie będzie odpowiadać za osiągnięcie rezultatów 
założonych w dzielnicy. 

Mentorki i mentorzy w większości osoby mieszkające na Żoliborzu, silnie związane z dzielnicą, 
posiadające bogate doświadczenie w pracy społecznej, pracujące w organizacjach pozarządowych. 
Ponadto dwiema mentorkami są koordynatorki MAL-u.Zgodnie bowiem z rekomendacjami badania 
zrealizowanego na Żoliborzu wsparcie powinno zostać „zakorzenione” w MAL-ach, jako miejscach 
sąsiedzkich naturalnie kojarzących się z  sąsiedzkimi pomysłami i inicjatywami. Lista mentorów i 
mentorek jest otwarta, w trakcie trwania pilotażu mogą dołączać kolejne osoby. 

Bogusława Baszun – koordynatorka MAL przy ul. Marii Kazimiery, wcześniej aktywnie działała 
w Partnerstwie Lokalnym Sady V.  

Weronika Chodacz (mentorka-koordynatorka) – ukończyła etnologię i antropologię kulturową 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, trenerka po Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkole 
Treningu Grupowego. Specjalizuje się w badaniach w działaniu, w których mieszkanki i 
mieszkańcy planują i  prowadzą własne diagnozy. Jest animatorką rewitalizacji na Targówku. 
Współpracuje z Fundacją Pole Dialogu. 

Magda Grudzińska – koordynatorka MAL przy ul. Marii Kazimiery, ukończyła teatrologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, koordynatorka dzielnicowa WPEK na Żoliborzu, w przeszłości 
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producentka i dyrektorka Krakowskich Reminiscencji Teatralnych oraz dyrektorka naczelna i 
artystyczna Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.  

Maria Jagaciak – ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Fundacji Badań 
i Innowacji Społecznych Stocznia w Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, gdzie zajmuje się 
m.in. projektami związanymi z aktywizacją obywatelską seniorów i młodzieży, diagnozą 
partycypacyjną, otwieraniem się instytucji na głos mieszkańców. Koordynuje Fora Praktyków 
Partycypacji. 

Agnieszka Stępień – ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim i psychologię na 
SWPS. Pracowała w radiowej Trójce, obecnie zajmuje się komunikacją w Biurze Architektury i 
Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

Magda Szeniawska – ukończyła negocjacje i mediacje w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych UW. Założycielka i prezeska Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Absolwentka studiów 
podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii. Od lat pracuje z dziećmi i 
młodzieżą z najrozmaitszych środowisk (szkoły społeczne, opieka zastępcza, środowiska 
wiejskie, środowiska miejskie). 

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach – ukończyła rewalidację i resocjalizację na Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w  Warszawie, absolwentka Informatyki Gospodarczej na wydziale Ekonomii UW. 
Badaczka zjawisk społecznych i facylitatorka. Specjalistka ds. konsultacji społecznych 
szczególnie w obszarze rewitalizacji miast. Autorka programów i gier szkoleniowych 
wzmacniających udział obywateli w kreowaniu polityk lokalnych.  

Filip Żyro – ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Współorganizuje Sektor 3.0. Promuje nowe technologie 
w organizacja społeczeństwa obywatelskiego.  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Specyfika pracy mentorek i mentorów 

Mentor/ka  to mieszkaniec/mieszkanka Żoliborza, który/która wolontariacko przez kilka godzin 
miesięcznie służy wiedzą i doświadczeniem sąsiadom w ich rozwijaniu pomysłów. 
Chodzi o pomysły na rzecz lokalnej społeczności, sąsiedztwa, okolicy, dzielnicy. 

Zadanie mentorki/mentora to wsparcie kilku pomysłów osób z Żoliborza w okresie od kwietnia 
do listopada 2019, w zależności od własnej dostępności czasowej i 
indywidualnych ustaleń z mentorowaną osobą (lub grupą). 

Styl pracy mentorki/mentora to przede wszystkim zadawanie pytań, podążanie za 
pomysłowością i inwencją wspieranej osoby, dzielenie się własnym 
doświadczeniem i merytoryczną wiedzą bez narzucania gotowych 
rozwiązań. 

Pomoc mentorki/mentora może obejmować wsparcie na etapie „wykluwania się” jak i 
faktycznego realizowania pomysłu, w tym np. wsparcie w: 

• stworzeniu ścieżki rozwoju pomysłu, 

• sformułowaniu celu i sposobów jego osiągnięcia, 

• oszacowaniu potrzebnych zasobów, 

• określeniu ram czasowych dla realizacji pomysłu, 

• określeniu jakie są ryzyka związane z pomysłem i jak się na nie przygotować, 

• określeniu grup mieszkanek i mieszkańców, którzy będą adresatami inicjatywy, ale też 
wszystkich, których może ona dotyczyć (np. wzbudzić sprzeciw), 

• zidentyfikowaniu, jaką wiedzę czy informacje potrzeba zgromadzić dla zaplanowania i 
realizowania przedsięwzięcia oraz gdzie i jak tej wiedzy szukać, 

• wyborze adekwatnego narzędzia wsparcia (finansowego i niefinansowego) z repertuaru 
dostępnych narzędzi dzielnicowych, miejskich i niepublicznych, 

• znalezieniu sojuszniczek i sojuszników dla pomysłu, w tym wśród najbardziej aktywnych 
osób z Żoliborza, 

• ewaluowaniu i modyfikowaniu pomysłu w trakcie jego realizacji,  

• wyciągnięciu wniosków i nauki z doświadczeń związanych z opracowaniem pomysłu i jego 
realizacją (zarówno udaną jak i nieudaną), 

• … i wszystkie inne działania służące rozwojowi pomysłu, które mentorka/mentor uzna za 
skuteczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. 

  

W pracy mentorki/mentora przydatna będzie: 

• umiejętność słuchania, 

• znajomość narzędzi wspierających partycypację i pomysłowość w m.st. Warszawie, 

• znajomość podstawowych uwarunkowań prawnych dotyczących aktywności obywatelskiej, 

• wiedza, skąd czerpać informacje na temat realizowania pomysłów, 

• doświadczenie w realizacji własnych projektów na rzecz społeczności lokalnych, 

• współpraca z innymi mentorami i aktywistami w dzielnicy.  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Miejsca ambasadorskie 

W miejscach i instytucjach ambasadorskich gospodarze i pracownicy (w każdej co najmniej jedna 
osoba) będą kibicować mieszkańcom w realizacji oddolnych inicjatyw i wspierać ich na różne 
sposoby: od przekazania podstawowych informacji o tym, jak dotrzeć do wiedzy (np. telefonu do 
mentorki-koordynatorki, adres strony internetowej, udostępnienie publikacji Centrum Komunikacji 
Społecznej na temat aktywności w Warszawie); poprzez goszczenie dyżurów informacji pomysłowych 
oraz spotkań mentorów-wolontariuszy z autorami inkubowanych pomysłów; do umieszczania 
informacji o inicjatywach pomysłowych mieszkańców, fundowania kuponów upominkowych czy 
udostępniania sal na działania. Zaangażowanie miejsc ambasadorskich będzie oparte na wzajemnym 
zaufaniu i chęci współdziałania, nie będzie wiązało się z żadną formalną umowa. Miejsca 
ambasadorskie będą oznakowane naklejką na witrynie (projekt i przykładowe zastosowanie poniżej). 
Lista miejsc ambasadorskich jest otwarta, w trakcie trwania pilotażu będą dołączać kolejne miejsca. 

• Cafe Sady, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11, 

• Kawiarnia KOFIFI, ul. Mierosławskiego 19, 

• Klub Mieszkańców „Szafir", ul. Dolnośląska 3, 

• Fundacja Młodej Kultury Hopsiup Project, ul. Kochanowskiego 4/24, 

• Pismo „Życie WSM", ul. Elbląska 14, 

• Rada Osiedla Żoliborz II, ul. Boguckiego 1, 

• Rada Osiedla Żoliborz III, ul. Braci Załuskich 7, 

• Stowarzyszenie Nowy Żoliborz, ul. Przasnyska 11, 

• Stowarzyszenie Zatrasie, ul. Broniewskiego 11c, 

• Stowarzyszenie Żoliborzan, ul. Forteczna 5, 

• Tandem Bistro, al. Wojska Polskiego 58, 

• Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - Oddział Żoliborz-Bielany, ul. Marii Kazimiery 20 lok. 2. 
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Pakiet „Wspieramy pomysły żoliborzan” 

Zapraszamy właścicieli lokali usługowych do: 
• oznakowania lokalu znaczkiem Pomysłowego Żoliborza, 
• informowania o wsparciu dostępnym za pośrednictwem Pomysłowego Żoliborza (udostępnienie 

ulotek informacyjnych oraz namiarów na mentorkę-koordynatorkę), 
• nagłaśniania lokalnych inicjatyw i wydarzeń (wieszanie plakatów, udostępnianie informacji na 

swojej stronie internetowej, rozdawanie ulotek), 
• goszczenia dyżurów „informacji pomysłowej”,  
• przeszkolenie conajmniej jednej osoby z obsługi do udzielania podstawowych informacji 

(jakich informacji i wsparcia mogą udzielić mentorzy, kim są, co można znaleźć w internecie), 
• ufundowania kilku kuponów nagradzających (wzór kuponu poniżej), 
• … jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły! 

Proponujemy w zamian:  
• podziękowania przy okazji wydarzeń,  
• informację o zaangażowaniu na stronie www z odnośnikiem: “pomysły żoliborzan wspierają…”, 
• conajmniej trzy indywidualnie dedykowane wpisy na facebookowym profilu “Pomysłowy 
Żoliborz” wraz z odnośnikiem, 

• informację w artykule w lokalnej prasie (drukowanej bądź internetowej) „Jak lokalni 
przedsiębiorcy wspierają inicjatywy mieszkańców”, 

• satysfakcję z udziału we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz Żoliborza i żoliborzan ☺  
• … jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły! 
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Dyżury informacji pomysłowej 

Przez cały okres pilotażu organizowane będą wędrujące dyżury informacji pomysłowej. Będą to 
krótkie spotkania (około 1 h) lub dyżury, na których indywidualnie będzie można porozmawiać z 
mentorem bądź mentorką. Dyżury informacji pomysłowej organizowane będą najczęściej w 
powiązaniu z innymi wydarzeniami, w których biorą udział mieszkańcy, tak by niejako „przy 
okazji” mogli uzyskać informacje. Pozostałe zorganizowane będą w miejscach, które mieszkańcy 
i mieszkanki odwiedzają i mogą „wpaść” na punkt informacyjny (np. kawiarnie, biblioteki). 
Punkt będzie zaznaczony w przestrzeni charakterystycznym kolorem i logotypem. 

Odbędzie się 5 dyżurów w pierwszym miesiącu pilotażu i min. 2 w każdym kolejnym miesiącu. 
Harmonogram dyżurów w każdym miesiącu tworzony będzie we współpracy z miejscami 
ambasadorskimi i  dostosowywany do kalendarza ich wydarzeń (a te są tworzone z około 
miesięcznym wyprzedzeniem). 

Celem dyżurów informacji pomysłowej jest: 
• wypromowanie mechanizmu wśród mieszkanek i mieszkańców dzielnicy, 
• przekazanie mieszkankom i mieszkańcom Żoliborza, szczególnie niekorzystającym z 

Internetu, informacji o możliwościach rozwoju pomysłu, 
• wsparcie mieszkanek i mieszkańców w poszukiwaniu informacji szczegółowych, 

stworzeniu planu realizacji ich pomysłów, zidentyfikowaniu zasobów, koniecznych do 
zrealizowania swoich idei. 

  
Miejsca dyżurów pomysłowych w kwietniu: 

• Miejsce Aktywności Lokalnej przy Marii Kazimiery 20/1, 

o 13.04.2019, sob., godz. 17.30-18.30, po spotkaniu „Jaki sport dla dziecka 
wybrać?” 

• Cafe Sady, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11, 

o 13.04.2019, sob. godz. 12-13, dyżur informacyjny 

• Tandem Bistro, al. Wojska Polskiego 58, 

o 18.04.2019, czw. godz. 18-19, dyżur informacyjny 

• Kawiarnia KOFIFI, ul. Mierosławskiego 19, 

o 15.04.2019, godz. 11-12.30, po zajęciach MatSensorki i Zaraz Przedszkole 

• Szkoła Podstawowa nr 68, ul Or-Ota 5, 

o 23.04.2019, czw., godz. 16-17, przed Zebraniem Mieszkańców Osiedla Żoliborz II 

• Kawiarnia KOFIFI, ul. Mierosławskiego 19, 

o 24.04.2019, śr., godz. 17-18.30, dla rodziców czekających na dzieci uczęszczające 
na zajęcia Teddie Edie 

• Klub Mieszkańców „Szafir", ul. Dolnośląska 3, 

o 25.04.2019, czw., godz. 16-17, przed Zebraniem Mieszkańców Osiedla Rudawka 

• Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8, 

• Dom Seniora „Piękny Brzeg”, ul. Popiełuszki 16, 

• Czytelnia Pod Sowami, ul. gen. J. Zajączka 8. 

• Biblioteka Publiczna, ul. Słowackiego 19a. 
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Wydarzenia towarzyszące 

Istotnym elementem wspierania żoliborskiej pomysłowości jest sieciowanie. Najbardziej 
efektywną formą sieciowania, w szczególności w kontekście żoliborskim, są bezpośrednie 
spotkania. W trakcie trwania pilotażu zaplanowane są trzy wydarzenia o charakterze 
ogólnodzielnicowym i dwa o charakterze lokalnym. Wszystkie zostaną nagłośnione (zgodnie z 
opisem nagłośnienia) i zaznaczone w przestrzeni miejskiej rzucającą się w oczy flagą 
(wizualizacja flagi poniżej). 

Wiosenne wydarzenie otwarcia w ramach ogólnodzielnicowego wydarzenia Otwieramy 
Żoliborz       
W ramach ogólnodzielnicowego wydarzenia jako działania pod szyldem „Pomysłowy Żoliborz”, 
odbędą się: 
• plebiscyt na inicjatywę minionych trzech lat (dowartościowanie już działających), 
• giełda pomysłów (szukanie partnerów do działania),  
• promowanie i podpisywanie „kodeksu współpracy”,  
• promocja działań i narzędzi wspierających, 
• budowanie dobrej atmosfery wokół aktywizmu.             
Szczegółowy plan działań przygotowany zostanie na półtora miesiąca przez wydarzeniem. 
  
Jesienne wydarzenie otwarcia w ramach ogólnodzielnicowego wydarzenia Urodziny Placu 
Wilsona 
W ramach ogólnodzielnicowego wydarzenia jako działania pod szyldem „Pomysłowy Żoliborz”, 
odbędą się: 
• finał plebiscytu na inicjatywę minionych trzech lat (dowartościowanie już działających), 
• festiwal porażek, 
• giełda pomysłów (szukanie partnerów do działania),  
• promowanie i podpisywanie „kodeksu współpracy”,  
• promocja działań i narzędzi wspierających, 
• budowanie dobrej atmosfery wokół aktywizmu.             
W ramach wydarzenia stworzona zostanie przestrzeń dla realizacji pomysłów zgłoszonych i 
rozwiniętych wcześniej przez mieszkańców przy wsparciu „Pomysłowego Żoliborza”. 
Szczegółowy plan działań, w oparciu o doświadczenia z wydarzenia wiosennego w ramach 
Otwieramy Żoliborz, przygotowany zostanie na półtora miesiąca przez wydarzeniem. 
Doświadczenie dwóch wydarzeń ogólnodzielnicowych powinno dać wskazówki na przyszłość, w 
którym dzielnicowym wydarzeniu warto na stałe w przyszłości zakorzenić część związaną z 
pomysłowością żoliborską. 

Otwarte warsztaty z tworzenia i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych       
Otwarte dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, przedstawicieli lokalnych organizacji 
pozarządowych objętych wsparciem mentorów i nie tylko. Wszystkie osoby pracujące z 
mentorami lub samodzielnie realizujące działania na rzecz dzielnicy będą mogli dowiedzieć się, 
dyskutować i trenować: jak tworzyć materiały promocyjne (posty, memy, plakaty, ulotki) oraz 
jak najskuteczniej je promować i dystrybuować.    

Drobniejsze wydarzenia o charakterze lokalnym, np. śniadania sąsiedzkie  
Trzy wydarzenia otwarte dla różnych osób, mieszkańców z dzielnicy organizowane we 
współpracy z  miejscami partnerskimi. Wydarzenia „samograje”, np. śniadanie sąsiedzkie, 
będące dla mieszkańców miłym pretekstem do spotkania. W ramach spotkań możliwość: 
sieciowania się, rozmawiania o pomysłach i inicjatywach, wzajemnego wspierania się,  
szukania partnerów do działania, nakręcania się na przechodzenie „od słów do czynów”.  
Będzie to też okazja do uzyskiwania poszerzonej informacji od przygotowanych osób (mentorów 
i mentorek, osób z zespołu projektowego FPD) oraz okazja do rozmowy o tym, czego potrzeba, 
by dobrze się współpracowało, a więc o żoliborskim „kodeksie współpracy”. Będzie to też 
promocja internetowego narzędzia i zachęcanie do korzystania z niego. Kontynuacja 
nagłaśniania informacji o możliwości uzyskania wsparcia mentorów.  
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Dostęp do informacji poza internetem 

W jaki sposób, osoby niekorzystające z internetu w takich miejscach mogą uzyskać wszelkie 
niezbędne informacje? 

Ponad wszystko stawiamy na kontakt osobisty i udzielanie konkretnych wskazówek z odsyłaniem 
do odpowiednich materiałów: 

• Będziemy szeroko wykorzystywać ogólnodostępne materiały Centrum Komunikacji Społecznej 
kompleksowo opisujące dostępne w Warszawie narzędzia, np. Warszawa po mojemu. Jak 
działać w mieście i realizować swoje pomysły. Publikacje CKS dostępne są zarówno w wersji 
papierowej jak i on-line http://inicjatywa.um.warszawa.pl/publikacje. 

  

• Nie będziemy dublować treści, które są zawarte w miejskich publikacjach i na stronach 
www.inicjatywa.um.warszawa.pl oraz www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Wiemy jednak z 
badań, że pomimo tak wielu informacji (albo właśnie z powodu ich wielości) część 
mieszkańców czuje się zagubiona i nie korzysta z istniejących możliwości. Rozwiązaniem nie 
będzie tworzenie kolejnego przewodnika (papierowego czy internetowego), ale wsparcie ze 
strony dobrze zorientowanej osoby, która będzie mogła wskazać konkretne narzędzie, 
przekazać publikację z zaznaczeniem, który fragment jest adekwatny do potrzeb konkretnej 
osoby. 

• W ramach „Pomysłowego Żoliborza” wsparcia w docieraniu do informacji udzielane będzie 
przede wszystkim przez mentorki i mentorów podczas dyżurów informacji pomysłowej i po 
bezpośrednim umówieniu poza dyżurami. Osoby te mają szerokie doświadczenie w realizacji 
projektów ze społecznościami lokalnymi, same mają rozległą wiedzę, ale przede wszystkim 
wiedzę, skąd czerpać potrzebne informacje. Mentorzy i mentorki wyszukiwać je będą dla 
mieszkańców dzielnicy (lub wspólnie z nimi) w Internecie i tłumaczyć w przystępny sposób.  

!  15
 

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


Strona internetowa 

W przestrzeni wirtualnej będzie można dowiedzieć się, jak skorzystać ze wsparcia mentorskiego, 
znaleźć dane kontaktowe, zapoznać się z realizowanymi przez mieszkańców w ostatnich latach 
pomysłami. Lista opisanych pomysłów będzie wydłużała się w trakcie trwania pilotażu. Na stronie 
będą również podstawowe informacje na temat narzędzi partycypacji dostępnych w m.st. Warszawie 
wraz z odsyłaczami do stron internetowych prowadzonych przez CKS. Opiekę nad stroną sprawować 
będzie Fundacja Pole Dialogu pod względem znajdującej się na niej treści oraz Fundacja ePaństwo 
pod względem zaplecza technicznego. 

Wykorzystywana do powyższych działań oparta na otwartej licencji platforma Consul pozwala nie 
tylko na prezentowanie zgromadzonej wiedzy w postaci statycznych stron internetowych, tworzonych 
przez jej operatora. Jest to platforma, która pozwala na angażowanie społeczności w zakresie 
uzupełniania jej i rozwijania. Spośród funkcji Consula, które pozwalają na prowadzenie debat, 
przeprowadzanie szybkich sondaży czy prowadzenie i prezentowanie konsultacji, strona internetowa 
Pomysłowego Żoliborza będzie wykorzystywała funkcję pozwalającą na zarówno krótką, jak i bardziej 
rozbudowaną prezentację swoich pomysłów. Oprócz prezentacji pomysłu, zarejestrowani 
użytkownicy będą mieli możliwość dołączania się do inicjatora opisanego pomysłu, prowadzenia 
wspólnej konwersacji w obrębie platformy czy przesyłania prywatnych wiadomości do poszczególnych 
użytkowników. Każdy pomysł będzie mógł zostać opatrzony dodatkową informacją dotyczącą 
poszczególnych kroków, które zostały dotychczas wykonane oraz takich, które są planowane, tak aby 
prześledzić trajektorię pomysłu od jego powstania aż do jego realizacji lub rezygnacji z 
podejmowania dalszych działań. 

Poniżej dwie otwierające strony „Pomysłowego Żoliborza”. 
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Nagłośnienie Pomysłowego Żoliborza 

Głównym celem działań informacyjnych prowadzonych podczas testowania mechanizmu 
jest dotarcie z informacją o możliwości uzyskania wsparcia pomysłu do jak najszerszej i 
jak najbardziej zróżnicowanej grupy mieszkanek i mieszkańców dzielnicy.  

W zbiorowości żoliborzan można wyznaczyć kilka specyficznych grup, do których w 
szczególności kierowana będzie informacja i promocja: 

1) osoby interesujące się sytuacją w dzielnicy, czytające prasę lokalną, które ze 
względu na dobrą orientację mogą mieć pomysły na zmiany, 

2) osoby, które nie korzystają z Internetu (w zdecydowanej większości są to 
seniorki i seniorzy),  

3) osoby nieinteresujące się sprawami Żoliborza, dotychczas nieangażujące się w 
sprawy dzielnicy, które mogą mieć pomysły na zmiany.  

Do specyfiki tych grup dostosowane zostały kanały promocji: 

1) media lokalne drukowane i dostępne online, 

2) spotkania bezpośrednie w bibliotece, MAL-u, domach seniora, kawiarniach,  

3) plakaty, naklejki, ulotki w różnych miejscach dzielnicy. 
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Język Pomysłowego Żoliborza  

W komunikacji z mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy używany będzie język o niskim 
poziomie mglistości. Unikać będziemy zdań wielokrotnie złożonych oraz sformułowań 
branżowych z obszaru nauk społecznych. Unikać będziemy sformułowań branżowych z 
dziedziny administracji, takich jak "projekt", "mechanizm" czy "narzędzie". Zastępowane 
one będą wyrazami powszechnie stosowanymi w języku, jak wsparcie, wzmacnianie, 
pomysł, przedsięwzięcie, działanie czy strona w Internecie. 

W komunikacji będziemy posługiwać się językiem równościowym (włączającym). 
Komunikatom tekstowym towarzyszyć będą ilustracje. Rzucająca się w oczy, 
charakterystyczna identyfikacja wizualna mechanizmu pozwoli na łatwe 
przyporządkowanie miejsc i komunikatów do Pomysłowego Żoliborza. 

unikamy chętnie używamy

mechanizm wsparcia działania wspierające, wspieranie, 
wzmacnianie

wdrażanie mechanizmu testowanie 

projekt działania, przedsięwzięcie

narzędzie internetowe strona internetowa
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Pomysłowy Żoliborz w odniesieniu do celów zadania publicznego 

Zaprojektowany mechanizm został pomyślany w taki sposób, by w zdiagnozowanych 
warunkach dzielnicy Żoliborz możliwie najskuteczniej prowadzić do realizacji celów 
zadania publicznego określonego umową nr B/20/1000/2018.  

Cel 1. Usprawnienie działania systemu wspierania oddolnych inicjatyw w dzielnicy 
(pośrednio również m. st. Warszawy), tak aby realizacja postanowień strategicznych 
dokumentów miejskich była bardziej kompletna, i jednocześnie by dążenia 
mieszkańców do działania były lepiej wspierane i realizowane. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
Opracowaliśmy dla Żoliborza mechanizm sieciowania i wspierania pomysłów, który 
operuje na trzech różnych poziomach: na poziomie szeroko pojętego eko-systemu 
dzielnicy, na poziomie bezpośredniego wspierania pomysłodawców oraz na poziomie 
ogólno-warszawskim. Zintegrowanie działań z tych trzech poziomów uważamy za 
niezbędne dla osiągnięcia postawionych celów i stworzenie warunków, by zgodnie z 
pierwotną intencją działania w 2019 stanowiły pilotaż dla działań w kolejnych latach nie 
tylko na terenie dzielnicy Żoliborz, ale też pozostałych dzielnic Warszawy. 

Myślą przewodnią opracowanej propozycji - na każdym z trzech poziomów - jest 
bazowanie na istniejącym potencjale. Zrealizowane przez nas w 2018 roku badanie 
jednoznacznie potwierdziło, że dzielnica Żoliborz ma wyjątkowy potencjał w zakresie 
miejskiej pomysłowości, potencjał, który już owocuje, ale który można wykorzystać 
jeszcze lepiej. Potencjał stanowi również wielość narzędzi wsparcia funkcjonujących w 
m. st. Warszawie, ale również jest to potencjał, który może być wykorzystany znacznie 
efektywniej niż obecnie. W związku z tym zaproponowane działania mają za zadanie 
przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania tego wszystkiego, czym już dzielnica i 
jej społeczność dysponuje. 

- Poziom eko-systemu: badanie zrealizowane w 2018 roku wskazało na bariery bez 
pokonania których, nie sposób pomyśleć o jakimkolwiek mechanizmie bezpośredniego 
wspierania oddolnych pomysłów. Po pierwsze niezbędne jest podjęcie starań na rzecz 
udrożnienia przepływu informacji o tym, co już się dzieje na terenie dzielnicy (bo 
dzieje się wiele i jest to bogaty i niewykorzystany zasób). Zgromadziliśmy w trakcie 
badania rekomendacje w tym zakresie, które omówimy z Urzędem Dzielnicy w 
kolejnym roku. Po drugie potrzebne jest ocieplenie klimatu wokół społecznego 
aktywizmu (wiele osób działa lub podejmowało próby działań, ale spotykają się ze 
sceptycyzmem, często niechęcią a czasem wręcz ‚hejtem’). Potrzeba 
dowartościowania już działających, budowanie dobrej atmosfery wokół 
społecznikowskiego zaangażowania. Proponujemy zainicjowanie kilku artykułów-
wywiadów w lokalnej prasie poświęconych inicjatywom ostatnich lat; docenienie na 
różne sposoby osób aktywnych (w  ramach wydarzenia-warsztatu dla społeczników/
aktywistów oraz poprzez ogólnodzielnicowy plebiscyt na inicjatywę ostatnich trzech 
lat z wręczeniem wyróżnień i podziękowań na jednym z ogólnodzielnicowych wydarzeń 
- Otwieramy Żoliborz lub Urodziny Placu Wilsona). Po trzecie potrzeba jest w dzielnicy 
większa kultura dialogu i współpracy. Zaplanowane działania opisujemy w ramach celu 
drugiego. 

- Poziom bezpośredniego wsparcia pomysłów i pomysłodawców: składający się z trzech 
prostych elementów - wsparcia mentorów (możliwość dłuższego kontaktu, cyklicznych 
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spotkań mających na celu dopracowanie pomysłu, pozyskanie kompleksowej 
informacji, dopasowanie optymalnych narzędzi wsparcia z dostępnego w mieście 
repertuaru, nawiązanie za pośrednictwem mentora kontaktów na terenie dzielnicy 
potrzebnych do realizacji pomysłu), wsparcia ekspertów (możliwość uzyskania 
punktowego wsparcia osoby o specyficznym eksperckim doświadczeniu, potrzebnym do 
dopracowania lub realizacji danego pomysły a  którego nie posiada ani sam 
pomysłodawca ani mentor), internetowego narzędzia pozwalającego korzystać z bazy 
wiedzy, wskazówek oraz dotrzeć do aktywnych osób z terenu dzielnicy. Na tym 
poziomie nacisk położony będzie na prostotę przekazu dla mieszkańców - czytelne 
logo, proste komunikaty (które nie wykluczą np. osób starszych), prosta nazwa oparta 
na słowie „pomysł”. Tak zbudowany system wsparcia powinien zostać „zakorzeniony” 
w Miejscach Aktywności Lokalnej (w dwóch istniejących i w kolejnych powstających na 
terenie dzielnicy). Wszystko to nastawione jest na to, by uniknąć potrzeby promowania 
i objaśniania nowego, skomplikowanego mechanizmu czy narzędzia (jak pokazują 
badania skomplikowanie stanowi jedną z barier korzystania z narzędzi takich jak 
budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna). Proponowany system wsparcia ma 
stanowić ułatwienie w korzystaniu z tych bardziej skomplikowanych. 

- Poziom ogólnomiejski: dla trwałości rezultatów istotny będzie element ewaluacji przez 
cały okres pilotażu oraz wyciąganie wniosków. W tym celu proponujemy jesienią 2019 
roku przeprowadzić sąsiedzkie wizyty studyjne pomiędzy Żoliborzem i Wawrem, 
którym również prowadzony jest pilotaż. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń 
między dzielnicami. Ponadto przyszłość wspierania pomysłowości po roku 2019 wymaga 
rzecznictwa na rzecz pilotażu - tak żeby by wypracowane rekomendacje miały szanse 
na wdrażanie w 2020 roku. 

Działania z trzech poziomów tworzą dość skomplikowaną całość. Na etapie pilotażu w 
2019 roku najważniejsze będzie dotarcie do mieszkańców dzielnicy z informacją o 
działaniach dotyczących bezpośredniego wsparcia pomysłów. Wartością będzie prostota 
przekazu. Działania z poziomu eko-systemu i poziomu ogólnowarszawskiego będą 
stanowiły istotne zaplecze, o którym jednak nie będzie potrzeby szerokiego 
informowania mieszkańców. 

Cel 2. Wzmacnianie i tworzenie poczucia wspólnych celów, dbania i działania na 
rzecz wspólnego dobra i współodpowiedzialności. Podnoszenie kultury dialogu. 
Zerwanie z relacją My-mieszkańcy vs. Oni-urzędnicy, z relacją biorcy-dawcy, czy z 
innymi antagonizującymi podziałami. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
Działania zrealizowane w 2018 roku potwierdziły kluczowe znaczenie tego celu. Jedną z 
istotnych zidentyfikowanych w badaniu barier dla realizacji oddolnych pomysłów są: 
„konflikty i brak porozumienia; negatywizm i ‚hejt’ części działaczy (zwłaszcza 
politycznych) oraz niektórych mieszkańców” (Raport z badania. Główne wnioski). W 
ramach zaprojektowanego mechanizmu proponujemy szereg działań mających 
odpowiedzieć na to wyzwanie, są to przede wszystkim: 

- Wzmocnienie etosu społecznikowskiego wśród najbardziej aktywnych osób na 
Żoliborzu, tak by z jednej strony lepiej i zgodniej przebiegała współpraca między nimi, 
z drugiej by osoby te były wsparciem i przewodnikami dla mniej zsieciowanych i 
doświadczonych mieszkańców dzielnicy. Proponujemy całodniowe wydarzenie-warsztat 
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dla społeczników/aktywistów, którego celem będzie przede wszystkim poprawa relacji 
i zorientowanie na działanie na rzecz wspólnego dobra oraz lepszej współpracy ponad 
podziałami, a także zapraszanie do współdziałania nowych osób. Kluczowym 
elementem takiego warsztatu będzie wypracowanie „kodeksu współpracy” 
określającego główne wartości i zasady, którymi pragną kierować się żoliborzanie. 

- Szerokie promowanie kultury dialogu i współpracy poprzez prezentowanie, 
dyskutowanie i  pozyskiwanie kolejnych sygnatariuszy „kodeksu współpracy”: przy 
okazji ogólnodzielnicowych wydarzeń Otwieramy Żoliborz oraz Urodziny Placu Wilsona, 
conajmniej dwóch wydarzeń o  bardziej lokalnym zasięgu (np. śniadanie sąsiedzkie, 
piknik sąsiedzki), za pośrednictwem pracy i internetu. Warto by taki kodeks stał się też 
przedmiotem dyskusji w gronie Rady Dzielnicy oraz wewnątrz Urzędu Dzielnicy. 

- Stworzenie okazji dla jak najszerszego grona mieszkańców i osób związanych z 
Żoliborzem (urzędnicy, przedsiębiorcy, przyjaciele i miłośnicy dzielnicy) do 
nawiązywania nowych kontaktów, rozmowy o wspólnych celach, działaniach, planach, 
do budowania nowych sojuszy oraz inicjatyw. Taką okazją będą przede wszystkim 
działania wkomponowane w dwa główne ogólnodzielnicowe wydarzenia: Otwieramy 
Żoliborz oraz Urodziny Placu Wilsona. Będą to np. plebiscyt na inicjatywę minionych 
trzech lat, festiwal sukcesów i porażek (o tym co się nam udało, nie udało i czego się 
nauczyliśmy), giełda pomysłów (szukanie partnerów do działania, dzielenie się wiedzą i 
kompetencjami). 

- Wsparcie pracowników urzędu we współpracy, w szczególności w pozytywnej 
komunikacji z  pomysłodawcami. Współpraca z mieszkańcami nieraz stanowi dla 
pracowników urzędu wyzwanie. Z badania wynika, że aby przekroczyć barierę podziału 
My-mieszkańcy vs. Oni-urzędnicy potrzeba z jednej strony zadbać o otwarte i 
komunikatywne nastawienie wszystkich pracowników urzędu, z drugiej określić 
potrzeby pracowników wobec pomysłodawców. Warto również dążyć do usprawnienia 
przepływu informacji wewnątrz urzędu, która jak pokazuje badanie, często stanowi 
istotne utrudnienie. Jeśli ze strony Urzędu Dzielnicy Żoliborz będzie otwartość na takie 
działanie, w przyszłym roku może zostać zorganizowany warsztat dla urzędników 
poświęcony powyższym zagadnieniom. 

Cel 3. Przełamanie podziałów sektorowych, pozwalające na większą śmiałość w 
nawiązywaniu kontaktów, nieoczywistych sojuszy, udzielaniu sobie wzajemnego 
wsparcia. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
- Celowi trzeciemu służyć będą wszystkie wydarzenia sieciujące. Będzie to zarówno 

całodniowe wydarzenie-warsztat dla społeczników/aktywistów, gdzie spotkają się 
osoby do tej pory ze sobą nie współpracujące (np. z innych pokoleń czy innych 
„branż”), jak i działania w ramach dwóch ogólnodzielnicowych wydarzeń (Otwieramy 
Żoliborz i Urodziny Placu Wilsona) oraz conajmniej dwa lokalne wydarzenia (np. 
śniadanie sąsiedzkie, piknik sąsiedzki), na których sprowokowane zostaną rozmowy 
między różnymi dotąd nie znającymi się i nie współpracującymi osobami.  

- Nawiązywanie różnych, również nieoczywistych kontaktów i sojuszy, wspierać będą 
mentorzy. Będą oni mieć szerokie rozeznanie wśród osób działających i związanych z 
dzielnicą, które są otwarte na zaangażowanie bądź wspieranie pomysłów i z którymi 
mentorzy będą mogli kontaktować osoby z pomysłami. 
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- Lokalni przedsiębiorcy zostaną zaproszeni do wspierania na różne sposoby oddolnych 
pomysłów. Zgodnie z rekomendacjami zewnętrznych ekspertów doświadczonych w 
angażowaniu w  działania społeczne małych i średnich przedsiębiorców, 
przygotowaliśmy dla żoliborskich przedsiębiorców pakiet „Wspieramy pomysły 
Żoliborzan” - kilka prostych sposobów, które wychodzą poza najbardziej typową formę 
jakiej oczekuje się od przedsiębiorców (a więc poza sponsorowanie) a które pozwolą 
przedsiębiorcom poczuć się też częścią społeczności, współtwórcami inicjatyw (a nie 
tylko donatorami).   

- Potencjał dla budowania nowych powiązań i współprac stworzy narzędzie internetowe 
opracowane na bazie dostępnego na wolnych licencjach hiszpańskiego narzędzia 
Consul. Będzie dawało możliwość zarówno prezentowania sylwetek osób (co jednak 
wiąże się z gotowością samych zainteresowanych oraz z dbałością o dochowanie 
przepisów ochrony danych osobowych) jak i możliwość stworzenia moderowanego 
forum. Narzędzie będzie kalibrowane i dostosowywane do żoliborskich oczekiwań na 
etapie pilotażu. 

- Przełamywaniu podziałów sektorowych służyć będzie również zapraszanie pracowników 
urzędów do spotkań z pomysłodawcami w neutralnej i bardziej swobodnej przestrzeni 
poza urzędem (np. w MAL-ach, w trakcie plenerowych wydarzeń). 

Cel 4. Odwrócenie logiki wspierania mieszkańców: z wspierania w wykorzystaniu 
poszczególnych narzędzi, we wspieranie konkretnych pomysłów i osób z 
wykorzystaniem wielości dostępnych narzędzi, nie tylko z repertuaru narzędzi 
którymi dysponuje dzielnica i miasto. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
Głównym narzędziem dla realizacji tego celu będzie oparcie mechanizmu wsparcia na 
osobach występujących w roli mentorów. Mentor to osoba wspierająca pomysłodawcę 
(lub pomysłodawców) - tutor, przewodnik, „krytyczny przyjaciel”. Zarówno analiza wielu 
dobrych praktyk związanych z pomysłowością jak i rekomendacje ekspertów 
zaproszonych do pracy nad żoliborskim mechanizmem wskazały, że jest to najbardziej 
sprawdzony i „rokujący” sposób wspierania oddolnych inicjatyw. 
Jego ważną cechą jest właśnie to, że osoba mająca pomysł, w jednym miejscu - od 
jednej osoby może uzyskać szerokie informacje, wspólnie zastanowić się nad 
zasadnością wykorzystania różnych dostępnych w mieście narzędzi. Na etapie pilotażu w 
2019 roku każdy będzie mógł zwrócić się do mentora (za pomocą kontaktu osobistego, 
mailowego, telefonicznego lub narzędzia internetowego), który udzieli adekwatnego 
wsparcia w zależności od potrzeb danej osoby, np. wskazując adekwatne narzędzie, 
łącząc z autorami podobnych pomysłów lub ułatwiając kontakt z ekspertem. 

Cel 5.1. Rozszerzenie spektrum narzędzi wspierających pomysłowość miejską: 
zarówno wsparcie najprostszych jak i wsparcie złożonych i innowacyjnych. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
Już na etapie działań zrealizowanych w 2018 roku realizowaliśmy powyższy cel, z jednej 
strony obejmując w badaniu socjologicznym różne rodzaje przedsięwzięć: małe jak i 
duże, bardzo samodzielne i te silnie związane z działalnością urzędu, wykorzystujące 
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różne narzędzia i metody działania; z drugiej uwzględniając na etapie projektowania 
mechanizmu zarówno perspektywę wspierania niewielkich sąsiedzkich działań jak i 
szerszych, innowacyjnych, nietypowych. 
Zaprojektowany mechanizm dzięki swojej prostocie (główne elementy w postaci 
mentorów, ekspertów, narzędzia internetowego i sieciowania) powinien - w odróżnieniu 
od sformalizowanych narzędzi typu budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna - 
zapewnić elastyczność i możliwość wykorzystania do wsparcia bardzo różnych pomysłów. 
Do mentorów będą mogły przyjść osoby z każdym pomysłem, ważna będzie otwartość i 
kreatywność osób pełniących te funkcje, by móc rozmawiać i współpracować w skali 
mikro i makro. Z kolei baza wiedzy i działania na rzecz sieciowania, wspierane 
staraniami na rzecz kultury współpracy i dialogu, powinny sprzyjać tworzeniu nawet 
większych ogólnodzielnicowych koalicji, wizji działań, które będą wykraczały poza ramy 
wsparcia mentorskiego. 

Cel 5.2. Stworzenie mechanizmu koordynującego i uspójniającego różne działania 
na rzecz wspierania inicjatyw oddolnych.  

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
- Rolę uspójniającą pełnić będzie narzędzie internetowe zbierające i porządkujące różne 

formy wsparcia, stanowiące dla mieszkańców przewodnik po różnych możliwościach. 
- Zgodnie z rekomendacjami badania zrealizowanego na Żoliborzu wsparcie powinno 

zostać „zakorzenione” w MAL-ach - jako miejscach sąsiedzkich naturalnie kojarzących 
się z sąsiedzkimi pomysłami i inicjatywam. Docelowo powinna to być sieć MAL-i w całej 
dzielnicy. 

- Kluczowa dla uspójnienia będzie rola mentora (idealnie, gdy jest to osoba związana i 
kojarzona z  lokalnym MAL-em), który to może udzielić kompleksowej informacji, być 
„przewodnikiem w gąszczu możliwości”. 

  
Cel 6.1. Zgromadzenie i upowszechnienie wiedzy na temat pomysłów 
zrealizowanych i tych, które nie zostały zrealizowane (nawet na najwcześniejszym 
etapie), po to by przeszłe doświadczenia stały się zasobem, z którego szeroko mogą 
korzystać mieszkańcy dzielnicy. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
- Internetowa baza wiedzy będzie narzędziem do gromadzenia, dzielenia się i 

upowszechniania wiedzy o zrealizowanych jak i niezrealizowanych inicjatywach. Baza 
wiedzy zostanie oparta na materiale zgromadzonym w trakcie badania zrealizowanego 
w 2018 roku a jednocześnie będzie stworzona w taki sposób, żeby mogła być cały czas 
uzupełniana. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że jakkolwiek szerokie, badanie na 
pewno nie wyczerpało tematu w obszarze podjętych a niedokończonych inicjatyw. W 
trakcie pilotażu podejmować będziemy starania, aby baza była uzupełniana przez 
samych zainteresowanych. 

- Istotnym elementem będzie nagłośnienie i zachęcenie do korzystania z bazy wiedzy. 
Promocja taka będzie odbywała się za pośrednictwem internetu, prasy oraz przy okazji 
wszystkich wydarzeń. Mentorzy będą zachęcali wspierane osoby, do sprawdzenia w 
bazie, czy w dzielnicy nie było już podobnych działań lub prób działań. 

- By na etapie pilotażu jak najwięcej osób skorzystało z wypracowanej bazy, poza 
mentorami conajmniej dziesięć osób (pełniący rolę „ambasadorów” wspierania 
żoliborskiej pomysłowości) zostanie szczegółowo zapoznana z narzędziem 
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internetowym, tak by osobiście zachęcali i  z  łatwością potrafili podpowiedzieć, jak 
skorzystać z bazy. 

Cel 6.2. Propagowanie idei i praktyk wyciągania wniosków ze swoich działań 
(udanych i nieudanych) oraz dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
- Istotnym elementem pracy mentorów z pomysłodawcami będzie nastawienie na 

„doświadczenia uczące” - celem pracy mentora będzie nie tylko doraźne wsparcie w 
dopracowaniu i realizacji konkretnego pomysłu, ale też wyposażenie wspieranej osoby 
w kompetencje i refleksję, która będzie mogła być wykorzystana w innych czy 
kolejnych działaniach. 

- W trakcie co najmniej jednego z dwóch ogólnodzielnicowych (Otwieramy Żoliborz, 
Urodziny Placu Wilsona) odbędzie się plebiscyt inicjatyw zrealizowanych w trakcie 
ostatnich trzech lat. Będzie to okazja do zapoznania szerokiego grona mieszkańców z 
różnymi inicjatywami podejmowanymi często w różnych częściach dzielnicy, a 
jednocześnie do dzielenia się doświadczeniami i wyciągniętą z działań nauką. 

- W trakcie conajmniej jednego z dwóch ogólnodzielnicowych (Otwieramy Żoliborz, 
Urodziny Placu Wilsona) odbędzie się festiwal porażek: pomysłodawcy, którym się nie 
udało czy którzy porzucili swoje pomysły, dzielą się swoim doświadczeniem, dzięki 
czemu ich „porażka" staje się paliwem dla innych. Co nie mniej ważne, inicjatorzy w 
ramach takiego festiwalu sami dla siebie mają szansę wyciągnąć ze swojego 
doświadczenia naukę oraz wyzbyć się potencjalnej frustracji związanej z porażką, 
która mogłaby hamować ich kolejne działania - wedle zasady „łatwiej mi 
zaakceptować, że coś mi nie wyszło, jeśli rozumiem dlaczego tak się stało, jeśli widzę 
co przy okazji wydarzyło się dla mnie pozytywnego”. 

Cel 7. W oparciu o proste środki stworzenie prototypu narzędzia internetowego 
wraz z jego ewaluacją i stworzeniem rekomendacji dla tworzenia takiego narzędzia 
w przyszłości. Stworzenie mechanizmu, który jest trwały: tani i łatwy w kontynuacji 
dla Urzędu Dzielnicy. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania z ekspertami w dziedzinie IT z Fundacji 
ePaństwo, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz z Laboratorium EE. 
Doprowadziły one do decyzji pilotażowego wdrożenia systemu Consul, za które 
odpowiedzialna będzie Fundacja ePaństwo. System Consul, z powodzeniem stosowany 
przez wiele różnych podmiotów, min. Urząd Miasta Madrytu, daje wiele różnorodnych 
możliwości. Co najważniejsze z punktu widzenia wspierania żoliborskich pomysłów: 
umożliwi przedstawianie bazy pomysłów, zasobów, wymianę opinii oraz bezpośredni 
kontakt pomiędzy użytkownikami za pomocą moderowanego forum. Wybrane narzędzie 
jest dostępne na licencji open source, dlatego - jeżeli pilotaż potwierdzi użyteczność 
tego rozwiązania - Urząd Dzielnicy a także Urząd Miasta będzie mógł kontynuować pracę 
z nim bądź rozwijać jego funkcjonalności w miarę identyfikowania nowych potrzeb bez 
większych kosztów związanych z projektowaniem całkiem nowego narzędzia. 
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Cel 8. Pozytywne i konstruktywne wykorzystanie niezrealizowanych pomysłów z 
terenu dzielnicy. 

Realizacja w ramach zaprojektowanego mechanizmu: 
- Baza wiedzy, w tym również niezrealizowanych pomysłów, prezentowana za 

pośrednictwem narzędzia internetowego, pomoże w nawiązaniu kontaktów między 
osobami, które kiedyś podjęły próby w określonym kierunku i takimi, które właśnie 
rozpoczynają analogiczne czy podobne działania.  

- W trakcie conajmniej jednego z dwóch ogólnodzielnicowych (Otwieramy Żoliborz, 
Urodziny Placu Wilsona) odbędzie się festiwal porażek: pomysłodawcy, którym się nie 
udało czy którzy porzucili swoje pomysły, dzielą się swoim doświadczeniem, dzięki 
czemu ich „porażka" staje się paliwem dla innych - źródłem wiedzy, podpowiedzi, 
inspiracji. 
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Zapewnienie trwałości mechanizmu po zakończeniu okresu 
testowania 

Założeniem testowanego mechanizmu jest funkcjonowanie po zakończeniu testowania 
przy minimalnym nakładzie dodatkowych środków ze strony Urzędu Dzielnicy. 

Trwałość tę zapewni: 
• bazowanie na istniejącej infrastrukturze społecznej (MAL, biblioteka, domy 

seniora, kawiarnie), która będzie funkcjonować po zakończeniu projektu, 

• zaangażowanie osób wspierających pomysłowość na zasadzie pracy społecznej i 
pomocy sąsiedzkiej, 

• wsparcie mentorów i ambasadorów w okresie testowania, przygotowanie ich do 
samodzielnej pracy po zakończeniu projektu. 
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