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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
Przekazuję w Państwa ręce wydanie specjalne „Kuriera Wawerskiego”, poświęcone budżetowi partycypacyjnemu. W tym roku rozpoczynamy już jego V edycję.
Dzięki możliwości wyboru najbardziej wartościowych ze zgłoszonych projektów,
otrzymaliście Państwo realny wpływ na swoje otoczenie i naszą dzielnicę. Głosując
– decydujecie, w jaki sposób wydatkowane są publiczne pieniądze.
W publikacji tej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego, ale także programu Inicjatywy Lokalnej oraz Miejsc Aktywności Lokalnej. Są to narzędzia, dzięki którym miasto otwiera się
na współpracę z mieszkańcami. Jesteście jego mieszkańcami i tutaj
spędzacie najwięcej czasu, dlatego tak istotne jest, aby nasze otoczenie było przyjazne i atrakcyjne. Zachęcamy Państwa do aktywnego włączania się w życie miasta!
Jeżeli mieszkcie na terenie naszej dzielnicy, to płacone przez
Was podatki wracają do Wawra m.in. w postaci budżetu partycypacyjnego. Warto płacić podatki według miejsca zamieszkania,
aby dzielnica mogła inwestować w okolicy, w której żyjemy.
W roku 2019 przeznaczamy na budżet partycypacyjny ponad
2 mln 200 tys. zł. Od I edycji mieszkańcy Wawra są jednymi z najaktywniejszych w Warszawie – złożyli 731 projektów, z których
do realizacji wybrano aż 249. Jesteśmy także liderem aktywności
w ramach programu Inicjatywy Lokalnej. Złożyliście 37 wniosków,
z czego zrealizowanych zostało 29.
Zwracając uwagę na potrzebę integracji społeczności lokalnych oraz chęć dbania o swoje otoczenie, postanowiliśmy stworzyć Miejsca Aktywności Lokalnej, gdzie aktywni
mieszkańcy mogą się spotykać i pracować, m.in. nad nowymi pomysłami do budżetu partycypacyjnego, czy
inicjatywy lokalnej.
Co w 2019 roku będzie robione zależy tylko od nas – mieszkańców Dzielnicy Wawer.
Łukasz Jeziorski
Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

PŁAĆ PODATKI W WAWRZE! TO SIĘ OPŁACA
Czy wiesz, że pieniądze z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli z rozliczeń rocznych w PIT, trafiają w około 40 proc. do budżetu dzielnicy, w której mieszkasz (nie musisz być zameldowany)
Jeśli chcesz mieć wpływ na kształtowanie najbliższego Ci otoczenia płać podatki
w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer, ul. Mycielskiego 21.
Płacąc podatki w Wawrze przeznaczasz je na inwestycje na terenie Dzielnicy Wawer, a tym samym zwiększasz pulę środków przeznaczanych corocznie na budżet partycypacyjny.
Wrócą do Ciebie także: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych.
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Budżet partycypacyjny to proces, który daje Ci wyjątkową
możliwość współdecydowania oczęści budżetu Warszawy.
Możesz:
 zgłaszać swoje pomysły, które chcesz, aby zostały zrealizowane.
 dyskutować o pomysłach innych mieszkańców.
 zagłosować i wybrać te, które wydają Ci się ciekawe lub potrzebne.
Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez miasto. Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, budżet partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie!
Za nami już cztery edycje budżetu partycypacyjnego wWarszawie.
Startuje właśnie piąta (wybierać będziemy pomysły do realizacji
w 2019 roku). Do dyspozycji mieszkańców w V edycji budżetu
partycypacyjnego wWawrze jest 2 215 000 zł.

Ogólne zasady budżetu partycypacyjnego w Warszawie
Oto kilka ogólnych zasad budżetu partycypacyjnego, o których
warto pamiętać:
 Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć w nim udział – nie
trzeba być pełnoletnim i zameldowanym w stolicy,
 Proces przebiega według ustalonych reguł, które są znane
przed rozpoczęciem procesu (wszystkie niezbędne informacje
znajdziecie Państwo na kolejnych stronach).
 Mieszkańcy decydują otym, na co zostaną przeznaczone określone środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich
i wybierają w głosowaniu te, które uważają za potrzebne.
 Wyniki głosowania są wiążące. Miasto zobowiązało się zrealizować pomysły wybrane przez mieszkańców.

Skąd się biorą pieniądze na budżet partycypacyjny?
Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców
pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu dzielnicy przeznaczona do
rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Zapraszamy na dyżury konsultacyjne,
podczas których pracownicy Urzędu Dzielnicy
pomogą wypełniać wnioski.
Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Żegańska 1
11 grudnia 2017, 18 grudnia 2017,
8 stycznia 2018, 15 stycznia 2018 w godzinach 16.00-18.00
Pokoje:
306 (informacja ogólna + kultura, sport, rekreacja),
203 (ochrona środowiska),
210 ( inwestycje),
211 (infrastruktura drogowa).

Kontakt do Koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej i konsultacji społecznych w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
Dorota Głażewska, tel. 22 443 68 69,
dglazewska@um.warszawa.pl

Zapraszamy na nasze strony:
www.wawer.warszawa.pl
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Facebook: Budżet partycypacyjny dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Facebook: www.facebook.com/UrzadWawer/
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Ile możesz wydać na swój projekt

Zasady ogólnodostępności wypracowane przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego
Ogólnodostępność obiektów na otwartym terenie jest spełniona,
jeżeli każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z obiektu w następujących przedziałach czasowych:
1. W dni powszednie: co najmniej od zakończenia zajęć dydaktycznych do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00.
2. W soboty, niedziele, ferie oraz wakacje, co najmniej od godziny 9.00 do zmroku, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00

przez każdego chętnego Mieszkańca, zgodnie z instrukcją i na
zasadzie wypożyczenia po podpisaniu stosownej umowy.
2. Potrzeba zakupu sprzętu w danym projekcie podlega weryfikacji przez pracowników Urzędu pod kątem możliwości wykorzystania istniejących zasobów.
3. Jeżeli występuje potrzeba zakupu sprzętu – po zrealizowaniu
projektu należy sprzęt zwrócić do dyspozycji Urzędu Dzielnicy.

Zasady ogólnodostępności sprzętu:
1. Sprzęt uznaje się za ogólnodostępny, jeżeli służy prowadzeniu
zajęć w ramach projektu lub możliwe jest jego użytkowanie

Wszystkie zapisy na zajęcia o ograniczonej dostępności (ograniczona liczba miejsc) będą odbywać się za pośrednictwem pracowników Urzędu lub jego jednostek organizacyjnych.
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Urzędnicy, który pomogą Ci przy pisaniu i składaniu wniosku
Imię i nazwisko

Telefon

Mail

Nr. Pokoju Zakres informacji

Joanna Kucharska

22 443 68 98

jkucharska@um.warszawa.pl

305

Kultura

Magdalena Poreda
Jacek Sadomski

22 443 69 01
22 443 69 02

mporeda@um.warszawa.pl
jsadomski@um.warszawa.pl

307

Sport/Rekreacja

Jacek Trzaskowski
Wojciech Mróz

22 443 70 64
22 443 68 76

jtrzaskowski@um.warszawa.pl
wmroz@um.warszawa.pl

212

Infrastruktura

Tomasz Karbowski

22 443 68 71

tkarbowski@um.warszawa.pl

208

Inwestycje

Tomasz Pasek
Jan Panuciak

22 443 68 85
22 443 68 35

tpasek@um.warszawa.pl
jpanuciak@um.warszawa.pl

210

Inwestycje

Joanna Wardak

22 443 68 94

jwardak@um.warszawa.pl

108

Pomoc społeczna/Zdrowie

Iwona Dąbrowska

22 443 70 58

iw.dabrowska@um.warszawa.pl

312

Informacja ogólna

Przykładowe koszty inwestycji miejskich
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Przykładowe koszty inwestycji miejskich
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Rok 2015 – I edycja
Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 842 000 zł
Liczba złożonych projektów: 120
Liczba zwycięskich projektów: 33

Zdzisław Gójski
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer
Od pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego bardzo aktywną grupą wnioskodawców oraz odbiorców
projektów są wawerscy seniorzy. Jest to bardzo kreatywna część naszych mieszkańców, a budżet
partycypacyjny pozwala Urzędowi Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zauważyć ich potrzeby. Mieszkańcy
Dzielnicy chcą być aktywni i coraz świadomiej uczestniczą w życiu społecznym. Na naszym terenie od
lat działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, ostatnio także powstała Rada Seniorów, dlatego powinniśmy
być wyczuleni na potrzeby osób starszych i wspierać ich w rozwoju fizycznym oraz umysłowym. Budżet
partycypacyjny pozwala mieszkańcom rozwijać ich pasje oraz dbać o sprawność fizyczną, co podnosi ich
komfort życia.

Projekt: Angielski dla osób 50+ (I i III edycja)

Zajęcia pozwalają seniorom pożytecznie spędzić wolny czas. Dają możliwość poznania j. angielskiego
lub kontynuowania jego nauki. Pozwala to mieszkańcom podnieść swoje kwalifikacje.
W 2017 r. zajęcia odbywają się w Filii WCK Marysin. W 70 godzinach zajęć uczestniczyło 8 osób.

Projekt: Aktywny mieszkaniec Marysina (I i III edycja)

Zajęcia Nordic Walking (1,5 godzinne) i spacery krajoznawcze. Miejsce spotkań – boisko Syrenka
ul. Starego Doktora 1, wtorki, czwartki, godz. 11.00-13.00.

Projekt: Gra terenowa – stała trasa na orientację w Międzylesiu (I edycja)

Projekt polegał na wytyczeniu trasy na orientację, przygotowaniu i wydruku mapy dla niej
oraz zainstalowaniu punktów kontrolnych oraz tablicy informacyjnej na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Za realizację tego projektu dzielnica otrzymała Srebrny Certyfikat, przyznawany przez
Fundację Sport i Przyroda oraz Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Biegu na Orientację Leśników.
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Rok 2016 – II edycja
Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 2 000 000 zł
Liczba złożonych projektów: 234
Liczba zwycięskich projektów: 80

Jacek Czarnowski
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st Warszawy
Dzięki środkom pozyskanym w ramach budżetu partycypacyjnego mogliśmy zrealizować wiele zakupów
nowych książek, czasopism, audiobooków i pozostałych multimediów, które bardzo wzbogaciły ofertę
naszej biblioteki.
Ponadto dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców w budżet partycypacyjny mogliśmy
uruchomić plenerową biblioteczkę, która cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród wszystkich pokoleń
czytelników.
Liczę, że w latach kolejnych nasi mieszkańcy będą wykazywać się równie wielkim zaangażowaniem
i kreatywnością proponując finansowanie z budżetu obywatelskiego ciekawych pomysłów związanych
z rozwojem czytelnictwa i jego popularyzacją.

Projekt: Czytelnia plenerowa w Miedzeszynie

W ramach projektu stworzono ogród przy bibliotece w Miedzeszynie, który funkcjonuje jako czytelnia
plenerowa. Zorganizowanie ogrodu letniego zapewnia komfortowe miejsce do spotkań dla czytelników.
Wyposażono je w ławki, stoły, gablotę na informacje i stojak na rowery, założono także trawnik.

Projekt: Wawerska Akademia Wiedzy – wykłady z historii dla dzieci w wieku 6-12 lat

Zajęcia odbywały się w bibliotece przy ul. Trawiastej 10.
Był to cykl 8 wykładów dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajęcia odbywały się w soboty. Prowadzone były przez
doświadczonych historyków, edukatorów, którzy z uśmiechem na ustach, nawiązując do historii polski
i historii powszechnej wprowadzali dzieci w tajniki wiedzy humanistycznej.
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Rok 2017 – III edycja
Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 2 000 000 zł
Liczba złożonych projektów: 190
Liczba zwycięskich projektów: 65

Leszek Baraniewski
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer
Mieszkańcy Wawra są jednymi z aktywniejszych na terenie m.st. Warszawy. Dostrzegamy ten potencjał
i otwieramy się na ich pomysły. Analizując składane wnioski można zauważyć, że dzielnica potrzebuje
infrastruktury zarówno sportowej jak i rekreacyjnej. Zeszłoroczny projekt Pumptrack cieszy się ogromną
popularnością, korzystają z niego dzieci i młodzież nie tylko z naszej Dzielnicy. W ostatnim czasie
dzielnica stawia na rozwój infrastruktury nad Wisłą. Do tej pory był to teren trochę niedostępny,
dlatego cieszy nas rosnące zainteresowanie wawerczyków wypoczynkiem nad Wisłą. Można to
zauważyć także w projektach składanych do budżetu partycypacyjnego. Nasi mieszkańcy chcą być
aktywni, niekoniecznie szukając atrakcji w sąsiednich dzielnicach, dlatego zachęcam Państwa do
składania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego, aby wskazać Urzędowi, co jest dla Państwa
naprawdę ważne.

Projekt: Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack Wawer

Projekt: Rowerowe Pasje Na Szlakach Zielonego Wawra

Wybudowano zapętlony asfaltowy tor
rowerowy typu pumptrack o długości
100 mb, idealny do zabawy dla najmłodszych rowerzystów, ale również
do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu, dla dorosłych amatorów
oraz zaawansowanych rowerzystów.

Projekt polega na propagowaniu szlaków rowerowych w dzielnicy Wawer
poprzez organizację różnych imprez
bezpłatnych i ogólnodostępnych dla
mieszkańców. Był to innowacyjny projekt dotyczący szlaków rowerowych
zielonego Wawra.
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Rok 2018 – IV edycja
Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców – 2 200 000 zł
Liczba złożonych projektów: 187
Liczba zwycięskich projektów: 71

Barbara Karniewska
Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
Budżet obywatelski, w moim odczuciu, to świetne narzędzie w procesie budowania i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, współodpowiedzialnego za sprawy lokalne. Demokracja partycypacyjna oddaje w pewnym
stopniu władzę mieszkańcom. Włącza ich w zarządzanie częścią budżetu miasta i w dyskusję o potrzebach
i wydatkach na rzecz lokalnej społeczności. W tym procesie budują się więzi i grupy sąsiedzkie, które
w kolejnym etapie wciągane są w głosowanie na priorytetowe, zdaniem mieszkańców/sąsiadów, inwestycje.
To podnosi kompetencje społeczne mieszkańców i uczy odpowiedzialnego podejmowania decyzji, w oparciu
o dialog i analizę potrzeb. Zatem analizujmy potrzeby, zgłaszajmy pomysły, dyskutujmy i głosujmy na
potrzebne i najbardziej atrakcyjne projekty... uwzględniając również potrzeby wyższego rzędu.

Zgrany Wawer – zakup gier planszowych
do wypożyczalni gier

Zgrany Wawer to cykliczne spotkania dla dzieci, dorosłych i seniorów, podczas których animatorzy wypożyczają gry planszowe i wyjaśniają ich zasady. Celem spotkań jest
integracja mieszkańców Wawra i promocja ciekawej formy spędzania czasu. Kwota 10 000 pozwoli na zakup ok. 60 nowych gier.

Sylwester Rudziński
Dyrektor Ośrodka Sportu I Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
Budżet partycypacyjny jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom współdecydowanie o rozwoju
swojej dzielnicy. Dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z budżetu partycypacyjnego można zrealizować
ciekawe inwestycje, ważne dla lokalnych społeczności. OSiR w dzielnicy Wawer dzięki pomysłom i głosom
mieszkańców pozyskał skałkę wspinaczkową dla dzieci i młodzieży oraz wodny plac, które zlokalizowane
są w Aninie, oświetlenie na boisku do siatkówki na osiedlu Marysin czy bardzo popularny pumptrack
w osiedlu Nadwiśle. Realizacje inwestycji wykonane z budżetu partycypacyjnego to nie tylko atrakcje
dla dzieci i młodzieży, ale także sprzęt medyczny. W 2016 r. OSiR otrzymał automatyczny defibrylator
zewnętrzny. Śmiało mogę powiedzieć, że budżet partycypacyjny spełnia marzenia mieszkańców.

Warsztaty jazdy na rolkach

Projekt zakłada przeprowadzenie grupowych warsztatów jazdy na rolkach i deskorolkach, zróżnicowanych pod względem poziomu zaawansowania oraz umiejętności. Zajęcia będą prowadzone dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Udział w warsztatach to gwarancja opanowania podstawowych
technik i umiejętności oraz poznania zasad bezpiecznego zachowania się
na rolkach oraz deskach i unikania niebezpiecznych sytuacji.

Inicjatywa Lokalna 11

Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Dlatego, jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na
konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie,
możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu
stron – mieszkańców i Urzędu.
Wkład mieszkańców, jako wnioskodawców, może polegać na pracy społecznej i na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
Wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy,
w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi
przepisami prawa, w tym z prawem zamówień publicznych.
Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu, na czas trwania umowy,
rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej, nie mogą jednak czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Dzielnica Wawer jest liderem w ilości składanych przez
mieszkańców wniosków o realizacje Inicjatywy Lokalnej:
 w roku 2015 złożono 10 wniosków, z czego zrealizowano 8 na
łączą kwotę 42 964 zł.

 w roku 2016 złożono 14 inicjatyw, z czego zrealizowano
10 na łączną kwotę 88 094 zł.
 do 10 listopada 2017 r. złożono 13 inicjatyw, z czego do
10 listopada – 11 zostało zrealizowanych, na kwotę 128 210 zł.
Dużym zainteresowanie w dzielnicy cieszą się,
organizowane corocznie, rajdy rowerowe.
W ostatnich latach odbyły się rajdy:
2015 r. – „Anińscy Odkrywcy”
2016 r. – „Gdzie jest Ula?”
2017 r. – „Rajd rowerowy – przyrodniczo – ekologiczny – Zielony
Wawer zaprasza”.
Są to inicjatywy mieszkańców osiedla Anin, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem. Projektodawcy co roku przygotowują
nowe atrakcje oraz trasy tematyczne.
W tym roku mieszkańcy często stawiali na ekologię i realizowali następujące projekty: sprzątanie brzegu Wisły, piknik ekologiczny „Ja
Wisła”, projekt „Leśna plaża” – uporządkowanie dzikiej plaży.
Promowano zdrowy tryb życia, realizując: rajd rowerowy, piknik naukowy, piknik sportowy, budowę boiska dla dzieci i młodzieży czy
spływ kajakowy.
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Las dla Nas – Rok 2015

Inicjatywa Lokalna może także być początkiem dużej inwestycji – tak stało się
w osiedlu Las, mieszkańcy poprzez inicjatywę „Las dla Nas” zainicjowali budowę
boiska na terenie swojego osiedla.
W roku 2015 za kwotę około 30 tys. zł. uporządkowali zaniedbany teren i stworzyli
własnymi siłami boisko ziemne. Dwa lata później, dzięki staraniom lokalnej społeczności, otwarto nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Henryka Łasaka 44.

Spływ kajakowy z okazji Roku Rzeki Wisły – Rok 2016 i 2017

Odkąd powstała Plaża Romantyczna w Wawrze, spływy kajakowe stały się już coroczną tradycją. Pierwszy odbył się w 2016 r. Wtedy wzięło w nim udział ponad
100 osób. Był to spływ z okazji 150-lecia Gminy Wawer. Spływy cieszą się niesłabnącą frekwencją. Odbywają się na trasie Karczew – Plaża Romantyczna. Po
spływie na mieszkańców czekały różnego rodzaju atrakcje: ognisko z pieczeniem
kiełbasek, występy artystyczne, miejsce zabaw dla dzieci zorganizowane przez harcerzy, którzy zawsze chętnie włączają się w organizację inicjatyw lokalnych.
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Rajd rowerowy Zielony Wawer Zaprasza – Rok 2017

Jest to już cykliczna inicjatywa. Mieszkańcy Anina rozpoczęli swoje rajdy inicjatywą w roku 2015 – rajdem „Anińscy Odkrywcy”. W 2016 r. odbył się rajd „Gdzie
jest Ula”.
Są to inicjatywy mieszkańców Anina, którzy spotykają się w Wawerskim Centrum Kultury Filia Anin w ramach spotkań sąsiedzkich. Trasa rajdu poprowadziła
uczestników do Lasu im. Jana III Sobieskiego. Była to lekcja przyrody w naturze,
która pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z cennymi walorami przyrody
i krajobrazu obszaru chronionego. Omówiono zagadnienia związane z roślinami chronionymi, ornitologią, entomologią i wiosennymi migracjami zwierząt.
Z pomocą edukatora leśnego z Nadleśnictwa Celestynów, uczestnicy mogli rozpoznawać gatunki
napotkanych w terenie ptaków i zwierząt, wypatrywać wśród gałęzi gniazd drapieżnych ptaków
i rozpoznawać rośliny.
W inicjatywie wzięło udział 65 osób.

Rok 2017 obfitował także w różnego rodzaju pikniki

Jednym z ciekawszych był piknik zorganizowany przez mieszkańców osiedla Falenica we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 124. Był to piknik naukowy, gdzie
można było obserwować gwiazdy w przenośnym
planetarium, a także zbudować własną rakietę
z pomocą Karola Wójcickiego – pracownika Centrum Nauki Kopernik, pasjonata nocnego nieba,
popularyzatora astronomii, dziennikarza naukowego i prezentera telewizyjnego.
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MAL-e – Miejsca Aktywności Lokalnej

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego rodzaju miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np.
domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne
pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają
nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu
czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.
Miejsca Aktywności Lokalnej mogą m.in. nieodpłatnie udostępniać
mieszkańcom przestrzeń i sprzęt potrzebny do działań i współorganizować lokalne wydarzenia. Pracownicy i wolontariusze związani
z danym miejscem są otwarci na propozycje i potrzeby wszystkich
mieszkańców.

Miejsca Aktywności Lokalnej powinny sprzyjać
nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, czyli np.:
Dawać możliwość poznania się przez sąsiadów (np. udostępnia
przestrzeń, pozwala swobodnie się spotykać).
Inicjować lokalne wydarzenia, podczas których sąsiedzi mogą
się poznać (np. Dzień Sąsiada, Sąsiedzką Gwiazdkę, sąsiedzkie
pikniki).
Budować sieć sąsiedzkich kontaktów (pracownicy pomagają sieciować mieszkańców z podobnymi potrzebami i pomysłami).

Miejsce jest otwarte na społeczność lokalną
i jest przez nią współtworzone, czyli np.:
Jego program jest elastycznie tworzony lub współtworzony
przez mieszkańców.
Mieszkańcy mogą tam zaangażować się w lokalny wolontariat
(np. prowadząc dla innych warsztaty, szkolenia, spotkania).
 Mieszkańcy mogą tam nieodpłatnie (lub za symboliczną opłatą) korzystać z oferowanych przez innych warsztatów, szkoleń, spotkań.
Grupy sąsiedzkie mogą się w nim spotykać, aby razem rozwijać
swoje pasje i zainteresowania.
Mieszkańcy mogą w nim przebywać bez konieczności kupowania czegokolwiek.

 ziała zasada wzajemności (osoby korzystające z zasobów i/
D
lub oferty miejsca starają się dać w zamian coś od siebie).

Miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów, czyli np.:
 ezpłatnie, w miarę możliwości, udostępnia mieszkańcom
B
przestrzeń i/lub sprzęt na ich działania.
Odbywają się spotkania i warsztaty, dzięki którym mieszkańcy
dowiadują się jak mogą realizować swoje pomysły na lokalne
działania.

Miejsce włącza się w życie okolicy, czyli np.:
 przyja aktywizacji mieszkańców i ożywianiu życia sąsiedzS
kiego.
Chętnie wchodzi w partnerstwa lokalne.
Włącza się w organizację np. konsultacji społecznych, inicjatyw lokalnych i spotkań dotyczących spraw ważnych dla lokalnej społeczności.

W MAL-u działają przyjaźni mieszkańcom animatorzy
społeczno-kulturalni, którzy np.:
 ą wrażliwi na potrzeby i pomysły mieszkańców.
S
Potrafią doradzić mieszkańcom, jak zrealizować pomysł na lokalne działanie.
W 2016 r. do MAL-i został przekazany sprzęt multimedialny, który
będzie służył mieszkańcom.
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Miejsca Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Wawer:
Biblioteka Publiczna, ul. Agrestowa 1

Miejsce Aktywności Lokalnej odwiedziła Grupa Teatralna
Assunta. Czytelnia Plenerowa to idealne miejsce na nieszablonowe działania np. świętowanie zakończenia roku szkolnego przez wawerską młodzież.

Plaża Romantyczna

Dzięki współpracy Wawerskiego Centrum Kultury
Filia Falenica oraz mieszkańców na plaży zorganizowano Ognisko Andrzejkowe.

W planach jest uruchomienie kolejnych lokalizacji:
Harcówka w Międzylesiu
przy Szkole Podstawowej nr 138

W przyszłym roku planowane jest stworzenie przyjaznego
miejsca, które będzie służyć mieszkańcom, harcerzom oraz
uczniom. Będzie to miejsce gdzie będzie można przyjemnie
spędzić czas i realizować swoje pasje.

Osiedle Las

Radzie Osiedla przekazano sprzęt multimedialny, który będzie wyposażeniem nowego MAL-a
powstającego w osiedlu Las. Dodatkowo w tym
roku zakupione zostanie podstawowe wyposażenie
takie jak: kanapy, krzesła, wieszaki.

