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

1. Data i miejsce: 10 marca 2018, I spotkanie, godziny 11-14, Urząd Dzielnicy
Wawer, ul. Żegańska 1, Warszawa
2. Obszar dzielnicy: ogólno-dzielnicowe
3. Liczba zgłoszonych projektów: 28
4. Liczba omawianych projektów: 27
5. Dane statystyczne:
 Liczba uczestników: 18 osób, w tym 11 projektodawców,
4 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Wawer
 Średnia wieku: 40 lat
 Płeć: 65% kobiet
 Liczba osób biorących aktywny udział w dyskusjach: wszyscy
 Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy: Dorota Głażewska, Jacek Sadomski,
Magdalena Poreda, Dagmara Stec-Starostecka, Wydział Promocji,
Kultury i Sportu; Tomasz Pasek, Wydział Inwestycji; Ewa Jabłońska, WCK
 Moderator: Stanisław Kordasiewicz, Fundacja Konsultacje Społeczne
Uwagi zgłoszone na spotkaniu do prezentowanych projektów:
584. Rowerowe pasje na szlakach zielonego Wawra 2
Brak uwag
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 Ile będzie tras? Pięć, piesze i rowerowe. Jak długie? Kilkugodzinne.
Kto będzie źródłem wiedzy? Eksperci w temacie Wawra
 Komentarz: ikony lokalizacyjne muszą być na terenie, który jest własnością
miasta lub mieć zgodę właściciela albo dysponenta terenu
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600. E-podchody XXI wieku, czyli bądź Ciceronem w swojej dzielnicy

751. Wawerscy seniorzy na szlaku
 Czy pięciogodzinne rajdy nie są zbyt wyczerpujące dla seniorów? Czas został
zaplanowany w oparciu o opinie seniorów. Poza tym tempo wypraw będzie
dostosowane do możliwości uczestników. Zapewniony zostanie ratownik
medyczny i serwis rowerowy. Gdzie będą rajdy? W Lesie Wawerskim
 Pomysł jest dedykowany specjalnie dla osób starszych
 Zmieszczenie tak dużej liczby projektów o podobnym charakterze w krótkim
okresie może być wyzwaniem. Sugestia: połączyć terminy. Odpowiedź:
organizatorzy chcą być na każdej wyprawie, więc nie planują, by ich terminy
się pokrywały
808. Mobilny wawerski pasaż kulturalny
Jak pomysłodawca będzie docierać do artystów, twórców? Poprzez własne
kontakty, networking, bazy danych bibliotek, Wawerskie Centrum Kultury
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 Czas wydarzenia? Od godziny 14 do wieczora, żeby była „magia wieczoru”.
Ile razy ma się odbyć? Jeden raz, latem
 Sugestia: zgodnie z opisem będzie to raczej zabawa niż nauka. Poza tym –
wbrew nazwie projektu – nie chodzi o tańczenie jak najdłużej, czy „jakieś
rekordy”. Dlatego może warto zmienić nazwę z „maraton” na „warsztaty
taneczne”?
 Czy projektodawca dobrze przemyślał przebieg wydarzenia? Jest
prawdopodobne, że zjawi się dużo chętnych oraz obserwatorów. Jak wtedy
zapanuje się nad organizacją, zapewni przestrzeń i bezpieczeństwo?
A co, gdy pomysł samoistnie przekształci się w imprezę masową?
 Wątpliwości budzi uzyskanie pozwolenia na pokaz sztucznych ogni.
Jednak zdaniem autora „nie powinno być problemu”
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818. Roztańczony Wawer-Maraton Taneczny

859. Teatr dla dzieci w Wawerskim Centrum Kultury
Brak uwag

936. Festiwal teatrów muzycznych w Wawrze
 Jak jest z pozwoleniem na pokaz sztucznych ogni?
 Komentarz: należy przemyśleć kwestię przemieszczania się performerów
pomiędzy trzema planowanymi lokalizacjami
 Wskazówka: warto zapewnić konferansjera oraz muzykę na żywo.
Kto to będzie? Jakie otrzyma/ją wynagrodzenie? Uwzględnić powyższe
w kosztorysie
 Opinia: koszty artystów oraz nagłośnienia są zbyt niskie we wniosku
1508. Konkurs taneczny open dla dzieci z Wawra i okolic
Uwaga osoby weryfikującej: należy uzupełnić opis o sposób eliminacji do konkursu

1549. Piątkowe potańcówki dla dorosłych
Brak uwag
1577. Nauka tańca dla seniorów i osób 50+
Brak uwag
1610. Konkurs akrobatyczny open dla Wawra i okolic
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Pytanie: Czy każdy będzie mógł się zgłosić, czy potrzebna będzie afiliacja przy
zespole akrobatycznym? Odpowiedź: Będzie on otwarty także dla osób bez afiliacji

1658. Spotkania z dietetykiem dla rodzin
Brak uwag
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1673. Rodzinne warsztaty kulinarne W Trakcie
Brak uwag

1726. Maratony fitness
Brak uwag

1790. Laboratoria artystyczne w WCK Anin
Brak uwag

1794. Muzykoterapia – integracyjne zajęcia muzyczne dla dzieci pełnoi niepełnosprawnych
Uwaga osoby weryfikującej: trzeba doprecyzować liczbę uczestników projektu

1822. Integracyjne zajęcia taneczno-plastyczne dla dzieci
Uwagi osoby weryfikującej: należy uszczegółowić kosztorys oraz doprecyzować
liczbę uczestników projektu

1853. Zajęcia teatralno-muzyczne Muzykalni dla dzieci i rodziców
Uwaga osoby weryfikującej: trzeba uszczegółowić kosztorys

1885. Spotkania dla seniorów z zajęciami fitness, tanecznymi, aktorskimi
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Brak uwag

1903. Rękodzieło dla dorosłych
Uwaga osoby weryfikującej: należy uszczegółowić kosztorys
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1919. Gry planszowe – rodzinne spotkania przy grach planszowych
 Jak często będą się odbywały? Raz w miesiącu, przez 10 miesięcy
(z wyłączeniem wakacji)
 Uwaga osoby weryfikującej: trzeba uszczegółowić kosztorys
1937. Wieczorki brydżowe dla dorosłych
Jak często będą się odbywały? Co dwa tygodnie
1974. Strzelectwo sportowe dla dzieci i młodzieży
Brak osoby prezentującej pomysł. Zgodnie z regulaminem projekt nie przechodzi
do dalszych etapów budżetu partycypacyjnego
2112. Koncerty kolędowe w Wawrze
Pytanie: na czym polega odpłatna promocja na FB, przewidziana w projekcie?
Odpowiedź: będzie to zapłata za linki sponsorowane
2115. Koncerty patriotyczne w Wawrze
Brak uwag
2371. Ludzie Wawra – spotkania z historią i kulturą w Aninie
Brak uwag
2374. Plenerowa scena letnia – WCK filia Anin
Brak uwag
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 Uwaga osoby weryfikującej: należy doprecyzować, kto i na jakich zasadach
– po upływie roku - będzie używał instrumentów zakupionych z budżetu
partycypacyjnego
 Pytanie: ile osób skorzysta z projektu? Odpowiedź: „ciężko powiedzieć”
 Pytanie: na czym polegać będzie promocja pomysłu? Odpowiedź: media
społecznościowe, plakaty
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2406. Poranki muzyczne w szkole muzycznej Bene Musica, edukacja artystyczna
z wartościami

