PROTOKÓŁ
Ze spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami prowadzonego w ramach V edycji
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy PRAGA POŁUDNIE,
OBSZAR OGÓLNODZIELNICOWY
z dnia 10 marca 2018 roku
MIEJSCE:
Urząd dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274
CZAS TRWANIA:
g. 13.00-15.30
OBECNI NA SPOTKANIU:
OTWIERAJĄCY SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU
DZIELNICY
PROWADZĄCY SPOTKANIE
UCZESTNICY

Anna Wojtasik – Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego
Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska – Moderator
Agata Zarzycka - Sekretarz
OBECNYCH OGÓŁEM: 40
MIESZKAŃCY: 15
AUTORZY PROJEKTU: 19
URZĘDNICY (poza ww.): 6
PŁEĆ OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
M: 17 K: 23
WIEK OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
DZIECI (0-14): 2
MŁODZIEŻ (15- 24): 0
OSOBY DOROSŁE (25-65): 36
OSOBY STARSZE (65>): 2
OSOBY BIORĄCE AKTYWNY UDZIAŁ W DYSKUSJI: 13

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie rozpoczęto o czasie. Koordynatorka Budżetu Partycypacyjnego powitała
zebranych i przedstawia cel spotkania, jakim jest wysłuchanie uwag służących ulepszaniu
złożonych projektów. Pokrótce nawiązała do harmonogramu spotkań w dzielnicy oraz liczbę
projektów. Poinformowała, że na spotkaniu dyskutowane będą projekty „miękkie”.
Koordynatorka poinformowała, że przedstawiciele urzędu weryfikujący pomysły przekażą za
pokwitowaniem swoje uwagi na Kartach B1. Następnie głos zabrała moderatorka, która
nawiązała do celu spotkania, jakim jest udoskonalanie i łącznie zgłoszonych inicjatyw,
jednocześnie przypomniała, że zmian można dokonywać w porozumieniu z weryfikatorem.
Poinformowała, że wyniki przedstawianej weryfikacji na tym etapie mają charakter wstępny i
że weryfikacja projektów trwa do 8 maja br. Moderatorka przedstawiła zasady spotkania, 2
minuty przeznaczono na prezentację projektów, a następnie 5 min na dyskusję i zgłaszanie
uwag z sali. Moderatorka poprosiła uczestników o dyscyplinę i aktywne uczestnictwo.
Poinformowała o dźwięku sygnalizującym koniec czasu na prezentację lub dyskusję oraz o

wykonywanych na spotkaniu zdjęciach dokumentacyjnych. Projektodawcy kolejno
prezentowali swoje projekty. Zaprezentowano 22 z 28 zgłoszonych projektów. Czterech
autorów nie przybyło na spotkanie. Za zgodą zebranych nastąpiły zmiany w kolejności
prezentowania projektów.
Moderatorka zachęcała zebranych do wyrażania opinii. Sekretarz rozdawała wchodzącym
ankiety ewaluacyjne z prośbą o ich zwrot z końcem spotkania, informowała o konieczności
wpisywania się projektodawców na listę obecności, wykonywała zdjęcia oraz notowała
uwagi do projektów zgłaszane podczas dyskusji do protokołu.
Moderatorka przypominała o możliwości przekazywania uwag poprzez forum dyskusyjne na
stronie www Budżetu Partycypacyjnego lub poprzez osobisty kontakt uczestników po
prezentacji projektów, a autorów z urzędnikami w godzinach ich urzędowania. Sala była
odpowiednio przygotowana, zebranym zapewniono wodę, materiały informacyjne i
promocyjne oraz długopisy. Spotkanie przebiegło bez zakłóceń w miłej atmosferze.
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTÓW:
Projekt nr ESOG 1783 Chodniki zamiast błota – poprawa dojścia do metra i przystanku
kolejowego przy Stadionie Narodowym.
1. Przedstawiciel UD poinformował, że projekt przeszedł weryfikację bez uwag.
2. Mieszkańcy wyrazili swoją opinię podkreślając przydatność zaproponowanego
rozwiązania.
Projekt nr ESOG 610 Niezwykła historia polskiego lotnictwa na muralach prawobrzeżnej
Warszawy.
1. Przedstawiciel UD poinformował, że należy wskazać dokładne lokalizacje planowanych
murali.
2. Mieszkanka powołując się na doświadczenia murali ursynowskich rekomendowała wybór
lokalizacji spośród budynków komunalnych i przedstawiła problemy wynikające ze
współpracy ze spółdzielniami w tym zakresie (oczekiwanie nakładów finansowych).
3. Mieszkańcy pytali o procedurę wyboru wykonawców.
4. Projekt bardzo podobał się zebranym – „Fantastyczny projekt!”
Projekt nr ESOG 414 Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców
1. Przedstawiciel UD przedstawił swoje wątpliwości co do kwalifikacji osób, którzy mieliby
prowadzić konsultacje; sposobu zorganizowania wejścia na konsultacje do prywatnych
mieszkań oraz beneficjentów projektu i sposobu ich rekrutacji.
2. Pojawiła się sugestia modyfikacji projektu: zastąpienia konsultacji organizacją spotkania
dla szerszego grona i dodatkowo wydaniem poradnika, rezygnacji z realizacji projektu w
prywatnych mieszkaniach (co mocno kłóciło się mieszkańcom z efektywnością wydatkowania
publicznych pieniędzy).
3. Pojawiła się sugestia zmiany lokalizacji na np. dom kultury.
4. Projekt skomentowano jako oczekiwany i zajmujący się ważną tematyką, potrzebny,
jednak wymagający przekształcenia swojego „elitarnego charakteru”.
Projekt nr ESOG 1004 Warsztaty z alternatywnych metod komunikacji dla osób
niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami porozumiewania się
1. Przedstawiciel UD pouczył autora projektu co do używania właściwego nazewnictwa
(osoby niepełnosprawne vs. osoby z niepełnosprawnościami); pytał o los zakupionego

sprzętu po zakończeniu projektu; informował o konieczności wyłonienia realizatora drogą
konkursu.
2. Padło pytanie o możliwość przygotowania aplikacji, którą można by wykorzystać po
zakończeniu projektu (autor przywołał przykład istniejącej już bezpłatnej aplikacji).
3. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że projekt powinien być zrealizowany jako istotny dla
Dzielnicy, jednak niekoniecznie ze środków BP.
4. Pojawiła się sugestia rozszerzenia projektu o możliwość uczestnictwa w nim nauczycieli.
Projekt nr ESOG 10 BIEG: ŚWIĘTOJAŃSKA DYCHA NA PRADZE-POŁUDNIE
1. Przedstawiciel UD wyraził opinię dotyczącą dużego wyzwania organizacyjnego wiążącego
się z projektem, zauważył, że jest to projekt kosztowny.
2. Pojawiły się głosy mieszkańców dotyczące bardzo dużych utrudnień dla mieszkańców
(także przykłady ekstremalnych przypadków) oraz sugestia przemyślanego doboru trasy,
która nie „odetnie od świata” mieszkańców tej części Pragi Południe.
3. Pojawiła się sugestia zoptymalizowania trasy pozwalająca uniknąć dodatkowych kosztów
wynikających z potrzeby zamknięcia ruchu na głównych ulicach.
Projekt nr ESOG 16 ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM NA SIŁOWNIACH PLENEROWYCH-PRAGA
POŁUDNIE
1. Przedstawiciel UD wskazał na konieczność dokonania uzgodnień w budżecie projektu i
zaprosił do indywidualnych rozmów.
2. Padło pytanie o grupę docelową projektu.
3. Pojawiła się sugestia rozszerzenia projektu o wszystkie grupy wiekowe.
4. Padło pytanie o zasięg projektu (wybrana, czy wszystkie siłownie plenerowe?).
Projekt nr ESOG 559 Spotkania autorskie i tematyczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci w
czytelni na ul. Meissnera 5.
1. Przedstawiciel UD przekazał informacje o zweryfikowaniu projektu bez uwag.
2. Mieszkańcy wyrażali poparcie dla projektu, chwalili aktywność biblioteki, której projekt
dotyczy.
Projekt nr ESOG 681 Ilustrowana broszura dla pieszych, rowerzystów i kierowców ,,Bądźmy razem bezpieczni"
1. Pojawiły się sugestie dotyczące kanałów dystrybucji broszury (np. przy odbiorze prawa
jazdy).
2. Padła sugestia zaangażowania w promocję i dystrybucję broszury firmy Veturilo.
3. Mieszkaniec, a także przedstawiciel UD wskazali na istniejącą już, aktualizowaną broszurę
dotyczącą tej samej tematyki dystrybuowaną w druku i w formie elektronicznej wykonaną ze
środków m.st. Warszawy; wskazali na dublowanie się zadań.
Projekt nr ESOG 1221 Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO
1. Projekt został nagrodzony brawami.
2. Padło pytanie o los klocków/robotów po zakończeniu projektu (autorka w odpowiedzi
zasugerowała wybór firmy, która zapewni usługę, wypożyczając sprzęt bez konieczności
zakupu).
3. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru wykonawcy z zachowaniem obowiązujących
zasad.

4. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że warto byłoby użyć polskich klocków COBI.
5. Przedstawiciel UD przekazał informację, że projekt jest zweryfikowany pozytywnie, bez
uwag.
Projekt nr ESOG 895 "Hipokrates - wiedza i praktyka" - o zdrowiu dla seniorów w Klubie
Kultury Seniora
1. Przedstawiciel UD polecił porozumienie się projektodawcy z Klubem Seniora co do
możliwego czasu trwania spotkań i możliwości wykorzystania miejsca.
2. Mieszkaniec wyraził potrzebę rozpoczynania profilaktyki zdrowia od zwiększenia dostępu
do zdrowej żywności poprzez zwiększenie liczby lokalnych bazarków.
3. Padła sugestia rozszerzenia projektu o inne grupy wiekowe („Mam 43 lata i czuję się
wykluczona z projektów”).
Projekt nr ESOG 1127 Zakup nowości książkowych dla Biblioteki dla dzieci i młodzieży nr 55
1. Projekt został nagrodzony oklaskami
2. Przedstawiciel UD przekazał informację, że projekt przeszedł weryfikację bez uwag.
Projekt nr ESOG 1218 Zakup nowości Wydawniczych Wypożyczalni dla Dorosłych i
Młodzieży nr 62
1. Weryfikujący projekt stwierdził, że nie ma uwag.
2. Mieszkaniec spytał, czy projektodawca jest pracownikiem UD.
Projekt nr ESOG 1334 HERB DLA PRAGI POŁUDNIE
1. Przedstawiciel UD wyraził opinię, że dzielnica to „sztuczny twór”, herb nie będzie miał
oficjalnego charakteru, będzie funkcjonował bardziej jako logo.
2. Padła sugestia odszukania historycznych herbów przypisanych do terenu obecnej Pragi
Południe i włączenia ich do projektu herbu.
3. Mieszkaniec zwrócił uwagę, że mimo „sztucznego” charakteru Dzielnic są przykłady
posiadania przez nich herbów i wykorzystywania ich z powodzeniem.
Projekt nr ESOG 1338 Miejsce aktywności lokalnej na Saskiej Kępie! :-)
1. Przedstawiciel UD przekazał informację o obszernych uwagach CKS i zaprosił
projektodawcę na indywidualne rozmowy.
2. Mieszkanka sugerowała, że podobnymi zadaniami powinny zajmować się organizacje
pozarządowe,
3. Przedstawiciel UD wyjaśnił sposób funkcjonowania takich miejsc jak MAL (powierzenie
prowadzenia MAL organizacji pozarządowej wybieranej w konkursie).
4. Projekt bardzo się spodobał zebranych, zwracali uwagę, że warto, aby naprawdę było
dostępne (nie tylko dla firm – jak Centrum Kreatywności).
5. Projekt uznany jako realizujący „ważne zadanie Dzielnicy”.
Projekt nr ESOG 1434 Audiobooki i czytaki dla Książki Mówionej, ul. Meissnera 5
1. Przedstawiciel UD przekazał informację, że projekt przeszedł weryfikację bez uwag.
2. Z sali padły podziękowania za kontynuację dobrego projektu sprzed kilku lat.
Projekt nr ESOG 1707 „Aktywny Spacer z Wózkami”

1. Przedstawiciel UD przekazał informację, że należy uzgodnić z zarządem parku szczegóły
użytkowania terenu.
2. Zebrani wyrazili swoje poparcie dla projektu.
Projekt nr ESOG 1858 Zakochaj się w Pradze
1. Przedstawiciel UD przekazał informację o pozytywnej weryfikacji mimo skomplikowanego
charakteru projektu.
2. Padła sugestia zmiany tytułu, żeby więcej mówił o istocie projektu.
3. Padały pytania o firmy, do których będą organizowane wycieczki.
4. Wyrażono opinię dotyczącą możliwości samodzielnej organizacji wycieczek przez szkoły.
Projekt nr ESOG 2019 Zdrowa Praga - gimnastyka dla każdego.
1. Mieszkanka przekazała uwagę, że warto, aby tytuł oddawał bardziej istotę projektu (co,
gdzie, kiedy).
2. Padło pytanie o sposób zorganizowania rekrutacji.
3. Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy podkreślił, że projekt jest łatwy w realizacji;
poinformował, że park ma charakter ogólnomiejski, w związku z czym należałoby spytać o
zgodę ZZM.
Projekt nr ESOG 1948 Alpakoterpia w przedszkolach
1. Mieszkanka dopytywała projektodawcę o znajomość zasad BP w zakresie wyboru
wykonawcy; sugerowała wstrzymanie dalszego procedowania projektu z związku z brakiem
obecnie innych potencjalnych oferentów.
2. Padło pytanie o liczbę zainteresowanych współpracą przedszkoli.
3. Przedstawiciel UD przewidywał problem z brakiem zgody placówek na organizację takich
zajęć, które przy obecnych założeniach projektu powinny obejmować wszystkie dzieci w
zainteresowanych współpracą placówkach.
4. Koordynatorka ds. BP zwróciła uwagę na odroczony termin wyboru oferenta i dynamikę
rynku, przez co nie można na tę chwilę blokować procedowania projektu z ww. powodów.
Przypomniała, że wybór oferenta odbywa się z zachowaniem zasad konkurencyjności.
Projekt nr ESOG 1244 Samoobrona dla kobiet i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej
1. Przedstawiciel UD zauważył, że nie ma w dokumentacji zgody dyrektora placówki, w której
kursy mają być organizowane; pytał o liczbę zainteresowanych placówek; zauważył, że
zajęcia ze względu na konieczność realizowania podstawy programowej nie mogą się
odbywać w czasie godzin lekcyjnych (autorka przytaczała swoje uzgodnienia z innych Dzielnic
m.st. Warszawy, które przeczyły ww. obostrzeniu)
2. Mieszkanka dopytywała projektodawcę o znajomość zasad BP w zakresie wyboru
wykonawcy.
3. Pojawiła się sugestia rozszerzenia projektu „żeby był dostępny dla wszystkich”
4. Projekt nagrodzono brawami.
Projekt nr ESOG 1279 BOKS DLA KAŻDEGO - MAŁEGO i DUŻEGO. Ogólnodostępne treningi
bokserskie.
1. Przedstawiciel UD poinformował o konieczności dołączenia do dokumentacji zgody
placówki na organizację zajęć zawierającą informacje o ogólnodostępności.

2. Autor poinformował o planowanej zmianie zawężenia zajęć do jednej placówki przy ul.
Boremlowskiej.

REKOMENDACJE ZESPOŁU MODERACYJNEGO:
ORGANIZACYJNE
• Na przyszłość należy zwrócić uwagę na potrzebę przygotowania
weryfikatorów do sprawnego przekazywania opinii autorom
projektów.
MERYTORYCZNE
• brak
ZEBRANO ANKIETY EWALUCYNE

21 szt.

Protokół powstał na zlecenie Urzędu Dzielnicy Praga Południe.
Opracowała: Agata Zarzycka i Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska

