PROTOKÓŁ
Ze spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami prowadzonego w ramach V edycji
Budżetu Partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Targówek
OBSZAR BRÓDNO
z dnia 14 marca 2018 roku
MIEJSCE:
Miejsce Aktywności Lokalnej Dom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11
CZAS TRWANIA:
g. 17.00 – 19.30
OTWIERAJĄCY SPOTKANIE
PRZEDSTAWICIELE URZĘDU
DZIELNICY
PROWADZĄCY SPOTKANIE
UCZESTNICY

SYLWIA WEILANDT - Koordynator ds. budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek
MONIKA GOŁĘBIOWSKA – Koordynator ds. budżetu
partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek
MAŁGORZATA RATAJCZYK - DOBROWOLSKA – Moderator
HALINA WOLSKA - Sekretarz
OBECNYCH OGÓŁEM: 24 os.
MIESZKAŃCY: 4 os
AUTORZY PROJEKTU: 7
URZĘDNICY (poza ww.): 13
PŁEĆ OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
M: 16 K: 8
WIEK OSÓB OBECNYCH NA SPOTKANIU:
DZIECI (0-14): 0
MŁODZIEŻ (15- 24): 3
OSOBY DOROSŁE (25-65): 20
OSOBY STARSZE (65>): 1
OSOBY BIORĄCE AKTYWNY UDZIAŁ W DYSKUSJI: 4

PRZEBIEG SPOTKANIA:
Spotkanie rozpoczęto o czasie. Uczestników spotkania przywitała Pani Sylwia Weilandt Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego (BP) w Dzielnicy Targówek. Podziękowała za
przybycie, przywitała urzędników i projektodawców oraz przedstawiła założenia BP.
Przedstawiła cel spotkania oraz w jaki sposób projektodawcy będą prezentować swoje
projekty. Wspomniała, że każdy projekt zasługuje na uwagę oraz oklaski po prezentacji.
Następnie przekazała głos moderatorce, która poinformowała o zasadach spotkania – 2 min.
na prezentacje projektu, 5 minut na zadawanie pytania, dyskusje, wygłaszanie opinii
i komentarze. Poprosiła uczestników o aktywne uczestnictwo, a autorów o wysłuchanie
uwag, a także o zgłaszanie chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki. Moderatorka
poinformowała o sposobie odmierzania czasu (sygnał dźwiękowy), o wykonywanych na
spotkaniu zdjęciach dokumentacyjnych oraz, że ze spotkania zostanie przygotowany protokół
uwzględniający główne uwagi zgłoszone do projektów. Przypomniała autorom projektów, że

do 21 marca mogą modyfikować swoje pomysły w porozumieniu z urzędnikiem –
weryfikatorem, którego dane kontaktowe są zapisane na Karcie B1.
Jedna z uczestniczek spotkania poprosiła o głos i złożyła życzenia imieninowe Pani Krystynie,
która przygotowała dla wszystkich ciasto i zaprosiła do częstowania się.
Zaprezentowano 21 projektów, wszystkie które zostały zaplanowane. Jedna z autorek
przedstawiła 11 projektów. Moderatorka udzielała głosu chętnym, często podsumowywała
wypowiedzi i kierowała projektodawców do urzędników po odbiór Karty B1, w których
zostały zapisane ich uwagi.
Z uwagi na to, że do godziny 17:45 zostały zaprezentowane wszystkie projekty, których
autorzy byli obecni na spotkaniu Koordynatorka zarządziła 15 minutową przerwę
w oczekiwaniu na przybycie spóźnionych. W związku z powyższym projekty były
prezentowane w kolejności innej niż zaplanowana.
Po przerwie wznowiono prezentacje projektów wg kolejności przybycia spóźnionych
projektodawców.
Sekretarz rozdawała ankiety ewaluacyjne z prośbą o ich zwrot z końcem spotkania,
wykonywała zdjęcia oraz notowała uwagi do projektów zgłaszane podczas dyskusji.
Sala była odpowiednio przygotowana, została wyposażona w duży ekran i rzutnik. Spotkanie
przebiegło w miłej atmosferze, zakłóconej jedynie spóźnieniem się niektórych autorów
projektów.
UWAGI ZGŁOSZONE DO PROJEKTÓW W KOLEJNOŚCI ICH PREZENTOWANIA
Projekt nr ESOG 1782 pt. Przystanek Kultura: wydarzenia kulturalne i artystyczne
w Bibliotekach na Bródnie
1) Przedstawiciel urzędu weryfikujący projekt prosił o dopisanie „około” 21 wydarzeń
oraz uszczegółowienie kosztorysu i oszacowanie liczby gości.
Projekt nr ESOG 1099 pt. Zakup łyżew dla lodowiska (OSiR Targówek) – Tanie
łyżwy
1) Przedstawiciel urzędu weryfikujący projekt zaproponował zakupienie kontenera do
suszarek na łyżwy.
2) Pytano, czy jest przewidziany zakup środków dezynfekujących buty.
3) Sugerowano rozszerzenie projektu o zakup tzw. misi, pingwinów i foczek służących
do trzymania się dla dzieci.
Projekt nr ESOG 945 pt. Migam w mig
1) Projekt wstępnie nie został zweryfikowany pozytywnie ze względu na proponowaną
lokalizację, ale wskazano inne zainteresowane projektem dyrekcje szkół
i zasugerowano zmianę lokalizacji.
2) Padło pytanie o koszt projektu.
3) Sugerowano obniżenie kosztów poprzez użyczenie sali w szkole.
4) Proponowano zwiększenie liczby godzin warsztatów.
5) Projekt został bardzo dobrze odebrany przez obecnych na spotkaniu mieszkańców.
Projekt nr ESOG 1522 pt. Akcja integracja – poznaj sąsiada
1) Informowano o dostępności sal w innych miejscach niż proponowane.
2) Wyrażono opinię, że należy oszacować liczbę uczestników oraz wskazać konkretne
lokalizacje.

3) Sugerowano, aby nie prowadzić warsztatów, a jedynie zaproponować spotkania
sąsiedzkie.
4) Ze względu na cel spotkań wywnioskowano, że jednak warsztaty w ich trakcie będą
potrzebne.
Projekt nr ESOG 468 pt. Tablica informująca o poziomie zanieczyszczenia powietrza
1) Przedstawiciel urzędu wskazał, że tablica powinna być przystosowana do
pozostawania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.
2) Proponowano zwiększenie kosztów projektu tak, aby wykonać tablicę bardziej
profesjonalną i wytrzymałą, a także widoczną z daleka.
3) Zwrócono uwagę, że warto policzyć koszty serwisowania tablicy.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 1328 pt. Szkolenia dla przedsiębiorczych mieszkańców Dzielnicy
Targówek
Przedstawiciel urzędu wskazał, że należy dodać koszty koordynatora projektu.
Wyrażono opinię, że tematy szkoleń należy opisać bardziej szczegółowo.
Pytano o koszty cateringu i czy nie są zawyżone.
Uznano, że należy zweryfikować koszty wynajęcia sal.

Projekt nr ESOG 1267 pt. Angielski z native speakerem (Bródno)
1) Przedstawiciel urzędu wskazał, że zajęcia mogą odbywać się po godzinie 17:00 –
wtedy są wolne sale
Projekt nr ESOG 2110 pt. Bawimy się w bibliotece. Całoroczne animacje dla najmłodszych. Bródno
1) Przedstawiciel urzędu wskazał, że autor nie proponuje w jakich godzinach mają
odbywać się zajęcia i należy ten brak uzupełnić.
Projekt nr ESOG 1963 pt. Aktywna zawodowo po urlopie macierzyńskim. Projekt
wprowadzający na rynek pracy (Bródno)
1) Przedstawiciel urzędu wskazał potrzebę doprecyzowania projektu – wyszczególnić
należy działania, liczbę godzin oraz budżetowanie.
Projekt nr ESOG 2162 pt. Roztańczone dzieci na Targówku
1) Przedstawiciel urzędu poprosił o określenie godzin zajęć oraz ceny wynajmu sali
Projekt nr ESOG 1258 pt. Sąsiedzkie warsztaty kulinarne, czyli pasja tworzenia
smaków (Park Bródnowski)
1) Przedstawiciel urzędu zwrócił uwagę, że brak jest harmonogramu spotkań
2) Dyskutowano o tym czy książka kucharska powinna zostać wydana w formie
papierowej czy jedynie elektronicznej
Projekt nr ESOG 2091 pt. Podwieczorki z kulturą dla dzieci Bródno
1) Projekt jest kontynuacją już zrealizowanych pomysłów.
2) Przedstawiciel urzędu proponował zmniejszyć liczbę spotkań z uwagi na to, że
w tym czasie organizowanych jest wiele imprez oraz dlatego, że w Parku będzie

wykonywana modernizacja i obszar, na którym mogą odbywać się podwieczorki
będzie ograniczony.
3) Pytano o rodzaj proponowanych zajęć muzycznych i integracyjnych.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 2122 pt. Gimnastyka na Bródnie – na świeżym powietrzu – wiosna/lato, w hali – jesień/zima
Podobny projekt jest już realizowany i weryfikator nie miał do niego uwag.
Proponowano sprawdzić dostępność sal w OSiR.
Sugerowano zwiększenie kosztów na promocję projektu oraz na wynagrodzenie dla
instruktora.
Dyskutowano o tym, czy warto drukować plakaty i ulotki czy lepiej umieszczać informacje w Internecie.

Projekt nr ESOG 1270 pt. Letnie kino plenerowe dla mieszkańców Bródno
1) Przedstawiciel urzędu sugerował, aby skonsultować czy sprzęt do wyświetlania
filmów jest właściwy do używania na powietrzu.
2) Proponowano zwiększyć liczbę leżaków.
3) Dyskutowano o tym, czy korzystniej jest kupić czy wynająć leżaki.
Projekt nr ESOG 1526 pt. Ogród społeczny przy Domu Kultury ŚWIT
1) Przedstawiciel urzędu proponował zwiększyć koszty o cenę projektu ogrodu,
transportu zakupów oraz konsultacji społecznych.
Projekt nr ESOG 1922 pt. Praktyczne warsztaty kroju i szycia oraz przerabiania
odzieży(Bródno)
1) Przedstawiciel urzędu poprosił o określenie sposobu zgłaszania się do projektu.
Projekt nr ESOG 2168 pt. Orientalny Targówek dla każdego
1) Pytano, ile ma kosztować sprzęt grający.
2) Przedstawiciel urzędu informował, że sala z lustrami jest wolna w soboty po
godzinie 13:00.
Projekt nr ESOG 1908 pt. Książki do biblioteki / czytelni naukowej
1) Przedstawiciel urzędu poprosił o dodanie kosztów oznakowania książek.
Projekt nr ESOG 2032 pt. Mała scena w Czytelni Naukowej przy ul. Św. Wincentego
1) Przedstawiciel urzędu poinformował, że czytelnia posiada na wyposażeniu sprzęt
nagłaśniający.

1)
2)
3)
4)

Projekt nr ESOG 2194 pt. Wypożyczalnia Gier Planszowych
Proponowano zmianę lokalizacji projektu, np. na Bibliotekę nr 40.
Pytano o rodzaj proponowanych gier.
Należy dodać koszty oznakowania gier.
Należy zmienić nazwę projektu – wykreślić „zwierzęta” z grupy odbiorców.

Projekt nr ESOG 2176 pt. Miejsce do wylewania żalu w Parku Bródnowskim
1) Przedstawiciel urzędu poinformował, że w Parku nie można realizować inwestycji
z uwagi na opracowaną koncepcję zagospodarowania Parku.
2) Proponowano zmianę lokalizacji.
3) Dyskutowano o tym, kto będzie administratorem prezentowanych treści, kto je
będzie moderował i gdzie będą publikowane.

REKOMENDACJE ZESPOŁU MODERACYJNEGO:
ORGANIZACYJNE
Brak
MERYTORYCZNE
Brak
ZEBRANO ANKIETY EWALUACYJNE

9 szt.

Opracowały: Halina Wolska i Małgorzata Ratajczyk - Dobrowolska

