Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Warszawa 2 lutego 2017
(miejscowość, data)

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
do Burmistrza dzielnicy Zielonna
Zgłaszamy inicjatywę lokalną dotyczącą:
Nazwa zadania publicznego

Ogródek sąsiedzki – „Zielono nam!”

Krótki opis zadania publicznego
Sąsiedzi z ul. Roślinnej postanowili wspólnie zadbać o zieloną przestrzeń przy likwidowanym
bazarku, zasadzając tam wspólnie zieleń. Jako że przestrzeń znajduje się blisko bloków
mieszkalnych, mieszkańcy uznali, że warto o nią zadbać. Do tej pory tą przestrzenią nikt się nie
zajmował i wyglądała na coraz bardziej zaniedbaną. Sąsiedzi uznali, że chcą mieć wpływ na
swoją okolicę i stworzą miejsce, z którego będą dumni.
Każdemu z bloków przypadnie 1/3 terenu do opieki, ale jego mieszkańcy będą musieli ustalać
ze sobą wspólną strategię sadzenia roślin. Co dwa tygodnie zmieniałaby się grupa
mieszkańców bloku (3-5 osób) zajmująca się daną częścią. Na terenie im przypadającym
wetknięte by były tabliczki z napisem „Nami opiekują się: <podpisane zdjęcia opiekunów>,
jeśli wyglądamy na smutne, uwagi kieruj pod adres: <adres jednej z osób>. Miłego dnia!”.
Inicjatywę rozpocznie spotkanie wszystkich zainteresowanych z ekspertami z dziedziny
ogrodnictwa i architektami krajobrazu, którzy pomogą rozplanować nasadzenia. W zamiarach
jest posadzenie nie tylko roślin ozdobnych i drzewek, ale także warzyw, które będą inspiracją
dla warsztatów kulinarnych. Planowane są zajęcia tematyczne: kuchnia dla dzieci, kuchnia
wegańska, kuchnie świata. Jako że w okolicy nie ma przestrzeni do wspólnego gotowania,
każdy uczestnik dostałby symboliczny jeden egzemplarz warzywa, którego miałby użyć w
przygotowaniu swojego dania. Planowane jest spotkanie jesienią podsumowujące sezon, na
które uczestnicy przynosiliby jedzenie, którego nauczyli się robić na warsztatach. Na to
spotkanie mieliby przyjść również eksperci ogrodnictwa, którzy podpowiedzieliby
mieszkańcom, jak zaopiekować się roślinami na zimę.
Mieszkańcy chcieliby zorientować się, jak uda im się współpraca i ewentualnie realizować
zadanie w ramach inicjatywy lokalnej w przyszłych sezonach.
Sezonowy plan działania:
1. Spotkanie mieszkańców zainteresowanych opieką nad roślinami z architektami
krajobrazu i ekspertami z dziedziny ogrodnictwa (ew. osobami, które już prowadzą
ogródek sąsiedzki)
2. Wybór opiekunów

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonanie tabliczek
Zasadzenie roślin
Opieka nad roślinami
Zbieranie plonów
Warsztaty kulinarne
Spotkanie podsumowujące sezon – jedzenie dań z przepisów warsztatowych,
planowanie działań na zimę

Proponowany termin realizacji

Kwiecień 2017– październik 2017

zadania publicznego
Lokalizacja terenu objętego realizacją zadania publicznego
Ulica i nr / rejon ulic

Teren przy bazarku na ul. Roślinnej
Warszawa

Znaczenie realizacji zadania publicznego dla społeczności lokalnej
(W ocenie tego punktu będą brane pod uwagę zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego w zakresie zaspakajania potrzeb
społeczności lokalnej, z uwzględnieniem stopnia trwałości oraz dostępności tych rezultatów, liczby potencjalnych beneficjentów oraz
stopnia integracji społeczności lokalnej w wyniku realizacji zadania publicznego)

Z rozmów przy okazji wyprzedaży garażowej wyniknęło, że wielu mieszkańcom leży na sercu
wygląd ich otoczenia. Nierzadko wyrażali niepokój o dalszy los terenów po bazarku i okazało się,
że wielu z nich chętnie poświęci swój wolny czas na rzecz wspólnego upiększenia okolicy. Jako że
osiedle przy Roślinnej jest młode i wprowadzają się kolejne rodziny z małymi dziećmi, sąsiedzi
uzgodnili, że pielęgnowanie ogródka to świetna forma rodzinnego spędzania czasu i okazja do
wymiany rodzicielskich doświadczeń. Jednocześnie liczna grupa starszych mieszkańców oferuje
chęć pomocy przy aranżowaniu przestrzeni i doglądaniu ogródka sąsiedzkiego. Daje to zatem
przestrzeń także do wymiany międzypokoleniowej.
Przy okazji wspólnego dbania o ogródek czy warsztatów kulinarnych pojawi się okazja do
poznania sąsiadów. Na wyprzedaży garażowej okazało się, że w mieszkańcach tkwi ogromna
potrzeba nawiązywania relacji. Wydarzenie skończyło się formalnie o 17, jednak rozmowy trwały
jeszcze długo po zakończeniu przedsięwzięcia. Okazało się, że sporo osób praktykuje weganizm i
chętnie wzięłyby udział w warsztatach poświęconych kuchni wegańskiej. Ogródek byłby także
dobrym pretekstem do zaczęcia rozmowy z widywanym czasem sąsiadem, o którym nic nie
wiemy.
Wspólna zielona przestrzeń będzie nie tylko źródłem dumy dla mieszkańców, którzy się nią
zajmują, ale także powodem do zachwytu dla przechodniów. Zwiększyłaby się również
świadomość dzieci na temat ekologii. Zrozumiałyby one potrzebę dbania o najbliższe otoczenie i
nabrały poczucia odpowiedzialności.
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Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania publicznego
(W ocenie tego punktu będą brane pod uwagę następujące elementy: czy projekt realizacji zadania publicznego uzgodniono z jego
potencjalnymi odbiorcami, czy załączono harmonogram prac, czy załączono kosztorys lub wykonano rozeznanie rynku, czy uzyskano
decyzje lub uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania publicznego, czy załączono dokumenty potwierdzające uprawnienia
specjalistów lub doświadczenie innych osób biorących udział w realizacji zadania publicznego, czy załączono projekty, plany, mapy,
makiety lub scenariusze potrzebne do realizacji zadania publicznego, czy uzyskano informację o stanie prawnym nieruchomości, na
której ma być realizowane zadanie publiczne, czy przeprowadzono pilotaż lub próbę działań)

Pomysł urządzenia wspólnego ogródka pojawił się przy okazji wyprzedaży garażowej. Został on
uzgodniony ze spółdzielnią, która udzieliła pisemnej zgody na przedsięwzięcie (w załączniku). Na
spotkaniu wstępnie zostały przydzielone zadania i został stworzony harmonogram działania.
Jeden z mieszkańców zobowiązał się stworzyć stronę naszej społeczności z kalendarzem działań,
do którego wszyscy mogliby się wpisywać. Inna mieszkanka powiedziała, że ma kontakt z
kucharzami ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Wśród zebranych znalazł się również grafik,
który wykona nieodpłatnie projekt tabliczek.
Udało się ustalić ze spółdzielnią, że wygospodaruje przestrzeń w pomieszczeniu pracowniczym na
narzędzia do uprawy ogródka (zgoda w załączniku).
Zgoda dysponenta terenu objętego wnioskiem, a niebędącego we władaniu m.st. Warszawy,
na wykorzystanie terenu do realizacji zadania publicznego:
dołączono
nie dotyczy

Szacowane zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadania publicznego:
Wkład pracy społecznej
(Wartość godziny pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze)

Rodzaj pracy społecznej
- moderacja spotkania z ekspertami
- wykonanie projektu graficznego
tabliczek
- sadzenie roślin
- podlewanie roślin (5 miesięcy, 5
osób, co 2 tygodnie rotacja)

- przygotowanie dań na spotkanie
podsumowujące
- wykład ekspertów

Liczba osób
zaangażowanych

Liczba godzin
na osobę

Stawka za 1
godzinę (brutto)

2
1

4

15

120
200

20

5

20

2000

50

3

10

1500

25
5

2
4

15
100

750
2000

Łączna wycena pracy społecznej:

Wkład rzeczowy
3

Łączna kwota

6 630
Wartość

- udostępnienie narzędzi ogrodniczych (w tym kosiarki)
- wypożyczenie stołów (5) i krzeseł (20) ogrodowych na spotkanie inaugurujące i
podsumowujące
- udostępnienie koców na warsztaty (5)
- warzywa potrzebne do przygotowania dań na spotkanie podsumowujące (ok.25
osób)

2500
1000
150
250

Łączna wycena wkładu rzeczowego: 3 900
0

Wkład finansowy
Całkowity koszt po stronie wnioskodawców:

10 530

(suma wartości wkładu pracy społecznej, rzeczowego oraz finansowego)

Szacowane zaangażowanie rzeczowe lub finansowe m.st. Warszawy
w realizację zadania publicznego
Zaangażowanie finansowe m.st. Warszawy
Opis
Kwota
- wykonanie 6 tabliczek
- kupno roślin i nasion (wykaz i szczegółowy kosztorys w
załączniku)
- opłacenie prowadzących warsztaty kulinarne (3 osoby)
- woda pitna, talerzyki, sztućce, kubeczki jednorazowe, serwetki,
worki na śmieci (szczegółowy kosztorys w załączeniu) na
spotkanie inaugurujące i podsumowujące
- kora do zabezpieczenia roślin na zimę (2400 l)
-ziemia ogrodowa (800 l)

6x40=240
350
3x200 = 600
287
280
400

Zaangażowanie rzeczowe m.st. Warszawy
Opis

Wartość

- wypożyczenie namiotu na spotkanie inaugurujące i
podsumowujące w razie deszczu

Całkowity koszt po stronie m.st. Warszawy:
Całkowity koszt realizacji zadania publicznego: 13 899 zł
(suma całkowitego kosztu po stronie wnioskodawców i m.st. Warszawy)

Wnioskodawcy
A. Mieszkańcy :
4

1600

3 369

1. Jan Kowalski, ul. Roślinna 1/2, Warszawa
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

2. Janina Kowalska, ul. Roślinna 2/3, Warszawa
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

3. Jan Nowak, ul. Roślinna 3/4, Warszawa
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Osoba do kontaktu:

Jan Nowak, zielonisasiedzi@il.pl, 22 123 45 67.
(imię, nazwisko; dane kontaktowe: telefon, e-mail)

B. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. z siedzibą w Warszawie,

ul. …………………………………………………………………………………………………………………, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/
innym rejestrze / ewidencji ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
reprezentowany/a/e przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Osoba do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko; dane kontaktowe: telefon, e-mail)

Podpisy wnioskodawców/reprezentantów wnioskodawców
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu
rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej1.

Imię i nazwisko

Podpis

1

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i nie będą przekazywane innym
odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie
danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku.
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Lista osób popierających inicjatywę lokalną

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu
rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej2

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

2

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
bez ich podania nie jest możliwe udzielenie poparcia wnioskowi.
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