Raport podsumowujący spotkanie dotyczące projektów zgłoszonych
w dzielnicy Wawer do budżetu partycypacyjnego na 2019
Projekty ogólno-dzielnicowe

1. Data i miejsce: 10 marca 2018, III spotkanie, godziny 16.00-17.30,
Urząd Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, Warszawa
2. Obszar dzielnicy: ogólno-dzielnicowe
3. Liczba zgłoszonych projektów: 16
4. Liczba omawianych projektów: 13
5. Dane statystyczne:
 Liczba uczestników: 22 osoby, w tym 9 projektodawców,
3 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Wawer
 Średnia wieku: 40 lat
 Płeć: 45% kobiet
 Liczba osób biorących aktywny udział w dyskusjach: wszyscy
 Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy: Tomasz Pasek, Wydział Inwestycji;
Izabela Bielińska, Wydział Oświaty i Wychowania; Marcin Kulesza
Wydział Ochrony Środowiska; przedstawicielka Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wawer
 Moderator: Stanisław Kordasiewicz, Fundacja Konsultacje Społeczne
Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:
315. Nowe książki dla dzieci i młodzieży

Brak uwag
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534. Leśna ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Aninie
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Brak uwag

535. Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Anin-Zorzy
Opinia: lepiej sprawdza się wyposażenie bądź instalacje montowane na betonowych
fundamentach. Te słabo związane z gruntem są niszczone, przesuwane

648. Leśni strażnicy na szlakach zielonego Wawra
 Postawienie ilu rzeźb jest planowane? 10. Propozycja: zrezygnować z rzeźby
małpy, zamiast niej coś bardziej dopasowanego do miejscowego krajobrazu
 Gdzie będą umieszczone rzeźby? Przy oczku wodnym w Marysinie
Wawerskim, przy szlakach rowerowych, w Mazowieckim Parku
Krajobrazowym. Opinia: w mało uczęszczanej okolicy, dostępnej bez żadnych
ograniczeń, osłoniętej naturalnymi elementami, rzeźby pozbawione dozoru
będą niszczone lub kradzione. Sugestia: nie ustawiać ich w lesie, lecz przy
wejściach do niego. Będą bardziej obserwowane i dzięki temu „dłużej
się utrzymają”
 Pytanie: jak jest z trwałością rzeźb? Odpowiedź: są trwałe bo ciężkie,
więc trudne do przemieszczania; zakonserwowane specjalistycznym olejem,
dlatego odporne na warunki atmosferyczne
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 Nie należy wskazywać konkretnego dostawcy e-booków. Usunąć
go z tytułu. W razie konieczności - w treści wniosku - używać określenia
„na podstawie oferty firmy Legimi”
 Ile osób skorzysta? Trudno powiedzieć. Ile książek będzie do dyspozycji?
Od 1000 do 2000 książek
 Gdzie – np. w Warszawie – działa już taki system wypożyczania książek?
To będzie pionierski projekt i w tym tkwi jego siła
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790. Bezpłatny dostęp do e-booków Legimi

857. Wawerski piknik historyczny
 Kto będzie organizatorem pikniku? Osoba prywatna, czy firma
albo stowarzyszenie? Odpowiedź: osoba prywatna
 Gdzie piknik będzie się odbywał? Odpowiedź: OSiR Marysin lub TPD Helenów
 Jak mają się wystrzały armatnie, planowane jako atrakcja pikniku,
do dobrostanu zwierząt, szczególnie koni? Odpowiedź: koniom to nie powinno
przeszkadzać, strzelanie odbędzie się nie w czasie zajęć z hipoterapii
 Sugestia: piknik zrobić we wrześniu, kiedy jest jeszcze ciepło, a nie w mocno
„nasyconym” wydarzeniami okresie maj – czerwiec
1294. Monitoring smogu – tablica świetlna
 Jaki jest koszt przedsięwzięcia? Odpowiedź: na razie nieznany. Można kupić
osprzęt w bardzo różnym standardzie i cenach
 Apel: nie „utrącać” projektu na etapie weryfikacji pod pretekstem włączania
dzielnicy w warszawską sieć monitoringu stanu powietrza. Uszanować
potrzeby i inicjatywę mieszkańców
 „Więcej takich tablic!”
1426. Pij Warszawo – w Wawrze
Brak osoby prezentującej pomysł. Zgodnie z regulaminem projekt nie przechodzi
do dalszych etapów budżetu partycypacyjnego

1881. Spotkanie z alpakami i 1910. Alpakoterapia w przedszkolach

 We wniosku wskazany został wykonawca, co jest niezgodne z regulaminem
budżetu partycypacyjnego. Należy to zmienić
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Uwagi osoby weryfikującej projekty:
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(jednoczesna prezentacja obu pomysłów)

 Trzeba zapewnić opiekuna grup oraz zaplanować koszt związany
z jego wynagrodzeniem
 Ze względu na zapewnienie ogólnodostępności projekt wymaga zmian
 Pytanie: dla kogo jest alpakoterapia? Odpowiedź: dla dzieci w pełni sprawnych
oraz z „różnymi deficytami”
2179. Ekodoradca – czyste powietrze dla Wawra
 Sygnał: dotychczasowe działania Urzędu tak na rzecz wymiany „kopcących”
instalacji grzewczych bądź kuchennych, jak zaprzestania palenia w nich
śmieciami są mało skuteczne. Czas to zmienić
 Wyjaśnienie: podstawowy koszt stanowi wynagrodzenie doradcy w kwocie
4400 zł brutto miesięcznie, umowa o pracę na rok
 Opinia: mieszkańcy nie będą wpuszczali ekodoradcy do swych domów
2245. Multimedia dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Wawer
Brak uwag
2341. Czasopisma do czytelni naukowej nr XIII w Aninie
Brak osoby prezentującej pomysł. Zgodnie z regulaminem projekt nie przechodzi
do dalszych etapów budżetu partycypacyjnego

2350. Wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe do…

Pytanie: jakie będą kryteria naboru? Odpowiedź: „dla wszystkich dzieci i młodzieży
ze zdiagnozowaną dysleksją z Wawra”

Fundacja Konsultacje Społeczne, ul. Stefana Pogonowskiego 30/2 01-564 Warszawa
KRS: 0000648853 NIP: 5252693614 REGON: 36630793000000

www.konsultacjespoleczne.com info@konsultacjespoleczne.com
|

+48 502 219 016

|

+48 601 131 743

Strona

2400. Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
z trudnościami w koncentracji
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Brak osoby prezentującej pomysł. Zgodnie z regulaminem projekt nie przechodzi
do dalszych etapów budżetu partycypacyjnego

2428. Dzikie rośliny jadalne i lecznicze – warsztaty w terenie, nauka rozpoznawania
i zbierania ziół, przypraw

Strona
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Uwaga osoby weryfikującej: w opisie projektu należy doprecyzować,
kto oraz ile osób weźmie w nim udział. Wskazówka: w razie trudności w określeniu
liczby uczestników można zrobić założenie, np. 30 osób
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