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1. O PROJEKCIE „WARSZAWA LOKALNIE”
Sieć Stołecznych-Społecznych powstała w ramach projektu „Warszawa Lokalnie”. „Warszawa
Lokalnie” to trzyletni projekt realizowany przez pięciu partnerów: Fundację Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych (lider projektu), Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie CAL, Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” i Fundację Civis Polonus, którego celem jest podniesienie jakości życia i zwiększenie
aktywności mieszkanek i mieszkańców Warszawy poprzez budowanie więzi sąsiedzkich, lokalnych i
poczucia wspólnego celu. Projekt trwa od kwietnia 2016 do 31 grudnia 2018. Projekt jest
współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy.
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Celem głównym zadania jest zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach na rzecz swojego
otoczenia z wykorzystaniem dostępnych narzędzi partycypacji społecznej i obywatelskiej (m.in.
budżet obywatelski, inicjatywa lokalna) poprzez wsparcie aktywności obywatelskiej i oddolnych
działań obywatelskich.
Warszawa Lokalnie jest działaniem na rzecz społeczności lokalnych i wspólnym z nimi, na wielu
poziomach, zaczynając od wspierania grup sąsiedzkich, poprzez prowadzenie miejsc aktywności
lokalnej, po animowanie partnerstw w skali osiedla, dzielnicy i miasta.
Warszawa Lokalnie to program pilotażowy, testujący istniejące narzędzia miejskie i poszukujący
nowych rozwiązań służących pobudzaniu i wzmocnieniu aktywności społecznej mieszkańców i
mieszkanek Warszawy. Eksperymentalny charakter programu wymaga od jego uczestników otwarcia
na zmianę, elastyczności oraz chęci szukania niestandardowych rozwiązań.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w projekcie „Warszawa Lokalnie” realizuje jego główny cel,
czyli zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach na rzecz swojego otoczenia, poprzez powołanie
do życia, rozwój i pracę Sieci Stołecznych Społecznych. Sieć ma charakter zadaniowo-rozwojowy.

2. PROFIL KANDYDATA, STANDARDY I CELE DZIAŁANIA STOŁECZNEGOSPOŁECZNEGO
Stołeczny/a Stołeczny/a, to osoba WSPIERAJĄCA: której celem działania jest, by więcej mieszkańców
aktywnie działało na rzecz swojego otoczenia z wykorzystaniem miejskich narzędzi partycypacji m.in
budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej.
Stołeczny/a Stołeczny/a to osoba WSPIERANA, która uczestniczy w programie rozwojowym
oferowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I ZADANIA STOŁECZNYCH-SPOŁECZNYCH
•
•
•

•
•
•

przybliżanie mieszkańcom informacji na temat miejskich narzędzi partycypacyjnych (np.
inicjatywa lokalna, budżet obywatelski)
zbieranie wiedzy i współtworzenie mapy miejsc przyjaznych i otwartych na mieszkańców
działania na rzecz poznania sąsiadów, aktywnych mieszkańców, instytucji, inicjatyw i wsparcie
w pozyskiwaniu nowych osób do działania na rzecz dzielnicy, np. uczestnictwo w lokalnych
imprezach, spotkaniach
wsparcie merytoryczne i organizacyjne mieszkańców w realizacji pomysłów na działania
lokalnie, również w ramach „Bonusu na pomysł”
pełnienie funkcji pomostu informacyjnego między urzędem dzielnicy
a mieszkańcami, ułatwianie komunikacji pomiędzy urzędem dzielnicy a mieszkańcami
samorozwój poprzez uczestnictwo w programie szkoleń, superwizji i tutoringu w ramach
projektu „Warszawa Lokalnie”.

STANDARDY DZIAŁANIA STOŁECZNEGO-SPOŁECZNEGO
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Stołeczny/a-Stołeczny/a to osoba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gotowa do udzielania wsparcia adekwatnego do potrzeb mieszkańców
z pasją, potrafiąca przekonać do swoich idei, ale nie „na siłę”
proaktywna, samodzielna
potrafiąca współpracować i być w dialogu z różnymi osobami i instytucjami
apolityczna
potrafiąca sieciować, łączyć tych, którym „chce się chcieć”
inspirująca, angażująca do działania społeczność lokalną
pokazująca możliwości i szukająca rozwiązań
usamodzielniająca mieszkańców
łącząca miasto (urząd dzielnicy, instytucje miejskie) z mieszkańcami
umiejąca poprosić i skorzystać ze wsparcia
świadoma siebie, swoich mocnych i słabych stron
dążąca do samorozwoju w obszarze umiejętności i kompetencji animacyjnych
dająca informację zwrotną w projekcie Towarzystwu Inicjatyw Twórczych „ę” i Centrum
Komunikacji Społecznej.

KORZYŚCI, KTÓRE WYNOSZĄ STOŁECZNI SPOŁECZNI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

•

•

•

1

zwiększenie wiedzy, zdobycie nowych kompetencji: w roku 2017 (maksymalnie 40 h) i 2018
(40 h) zaplanowano szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje stołecznych społecznych
m.in. z następujących obszarów: narzędzia takie jak: inicjatywa lokalna i budżet
partycypacyjny, diagnoza społeczności lokalnej, narzędzia animacyjne w pracy z lokalną
społecznością, etyka w pracy animatora, animator jako lider społeczności, dialog z
samorządem lokalnym oraz inne proponowane w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane
przez Stołecznych Społecznych.
profesjonalne wsparcie w pracy z ludźmi: udział w superwizji grupowej: przeprowadzimy co
najmniej 4 spotkania superwizyjne rocznie (w ramach 40 h). Superwizja to profesjonalna
forma wsparcia dla animatorów pracujących z mieszkańcami. Superwizja jest formą rozwoju.
zindywidualizowany rozwój poprzez udział w indywidualnym tutoringu z doświadczonymi
animatorkami/działaczkami społecznymi/menedżerkami znaczących organizacji
2

•
•

1
2

pozarządowych (3–7 sesji)
wymiana doświadczeń, wiedzy i wsparcie dzięki udziałowi w spotkaniach grupowych sieci
Stołecznych Społecznych
możliwość realizacji autorskiego pomysłu w ramach „Bonusu na projekt i zdobycia
dofinansowania w wysokości do 2500 zł (dla 5 wybranych projektów w 2017 i 2018 roku)

Dokładna liczba godzin dla każdego animatora będzie określona w momencie przystąpienia do Sieci.
Dokładna liczba sesji dla każdego animatora będzie określona w momencie przystąpienia do Sieci.
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•

•

możliwość skorzystania z zaplecza Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” do swoich działań:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” dysponuje możliwością wypożyczenia sprzętu (na
ogólnych zasadach przyjętych w Towarzystwie), to m.in.: sprzęt fotograficzny, rzutnik itp.
każdy Stołeczny-Społeczny otrzyma plecak „Warszawy Lokalnie” wraz z materiałami
informacyjnymi oraz mapą wielorazowego użytku do działań animacyjnych i mapowania.

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW STOŁECZNYCH-SPOŁECZNYCH
Opisane poniżej działania realizowane są przez 10 miesięcy w roku: styczeń-czerwiec, wrzesieńgrudzień z wyłączeniem okresu świąt Bożego Narodzenia3.

A. SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI w 2017 i 2018 roku
Społecznie Stołeczni są zobowiązani przeprowadzenia 254 lokalnych spotkań z mieszkańcami i/lub
na recz mieszkańców 2017 roku i 25 w 2018 r.
Czas trwania jednego spotkania: 2,5 godziny. Spotkania krótsze lub dłuższe niż 2,5 godziny, co
wykazuje się w Karcie spotkania. Minimalny czas spotkania nie może być krótszy niż 20 min.
Rozliczenie spotkań: Na podstawie prawidłowo wypełnionych Kart spotkań.
Honorarium za przeprowadzone spotkania: 75 zł brutto za spotkanie (2,5 h).

B. MAPOWANIE 2017 i 2018 roku
Mapowanie to inaczej zbieranie wiedzy, która może być przydatna dla mieszkańców, udostępnianie
jej mieszkańcom oraz sieciowanie potrzeb mieszkańców z konkretnymi miejscami.
Stołeczni-Społeczni przygotowują regularną aktualizację zasobów swojej dzielnicy. Mapowanie może
być wykonywane przy okazji spotkań z mieszkańcami. Do „miejsc” można dołączyć też takie kategorie
jak np. „liderzy lokalnej społeczności” lub „przyjazne przestrzenie publiczne”.
•

Mapowanie w 2017 i 2018 roku: dostarczenie raz na dwa miesiące 3 nowych „miejsc” na
mapę zasobów, przygotowaną w 2016 roku.

C. TUTORING
W ramach uczestnictwa w Programie, Stołeczni-Społeczni biorą udział bezpłatnie w indywidualnym,
dedykowanym procesie tutoringu.
Dokładny czas działań każdego animatora będzie określony w momencie przystąpienia do sieci.
Dokładna liczba i częstotliwość spotkań będą ustalone indywidualnie z każdym animatorem w momencie
przystąpienia do Sieci.
3

4
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•

Liczba spotkań tutorskich w 2017 roku: 75 spotkań trwających od 1 do 2 godzin.
Szczegółowa liczba spotkań w roku 2018 zostanie określona w IV kwartale 2018 roku.

W ramach pracy z tutorem/tutorką Stołeczni Społeczni wyznaczają cel swojego działania w dzielnicy
oraz określają swoją drogę do osiągnięcia tego celu. Spotkania tutorskie są także przestrzenią do
refleksji nad swoim działaniem oraz zaplanowania spotkań Stołecznych Społecznych z mieszkańcami.

D. UDZIAŁ W WARSZTATACH I SZKOLENIACH ROZWOJOWYCH
W ramach Programu zaplanowane są regularne spotkania i warsztaty, wspólne dla Sieci Stołeczni
Społeczni. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, czas trwania jednego warsztatu/szkolenia to
około 4 godzin.
Do zadań Stołecznych Społecznych należy:
•
•

udział w 20 godzinach6 spotkań w roku 2017
udział w co najmniej 20 godzinach spotkań w roku 2018.

E. UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH
•
•
•
•

Wspólne spotkania między Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” a Stołecznymi
Społecznymi będą okazją do wymiany wiedzy.
Zadaniem Stołecznych-Społecznych jest udział w co najmniej 4 spotkaniach informacyjnych w
roku.
Spotkania odbywać się będą raz na miesiąc, w stały, określony dzień w pierwszym tygodniu
każdego miesiąca. Dzień tygodnia wybrany zostanie za pomocą ankiety.
Ze spotkań sporządzone zostaną notatki udostępniane Stołecznym Społecznym i
archiwizowane w dokumentach na dysku Google Drive.

F. UDZIAŁ W GENERATORZE POMYSŁÓW
Zadaniem Stołecznych-Społecznych jest aktywny udział w co najmniej jednym otwartym wydarzeniu
dla mieszkańców Warszawy pt. „Generator Pomysłów” w roku.
Generator Pomysłów to kreatywny warsztat, który odbywać się będzie w przestrzeni publicznej lub
instytucji publicznej (domy kultury, biblioteki, szkoły, MAL-e i in.) – miejscach przyjaznych
mieszkańcom, sąsiadom. Celem jest spotkanie mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy chcą
działać, mają chęć do zorganizowania inicjatywy sąsiedzkiej, obywatelskiej, mają potrzebę
poprawienia jakości życia swojego i swoich sąsiadów: mieszkańców dzielnicy, osiedla, ulicy.
5
6

J.w.
j.w.
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Generator to szansa dla jego uczestników na wypracowanie konkretnych pomysłów na działania.
Generator produkuje Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przy wsparciu chętnych StołecznychSpołecznych, a prowadzą trenerzy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” (także przy wsparciu
chętnych Stołecznych-Społecznych). Rolą Stołecznego-Społecznego jest: zachęcenie grup
mieszkańców, z którymi pracuje do udziału w Generatorze, wykorzystanie Generatora jako okazji do
dopracowania pomysłów ze „swoimi” mieszkańcami. To także czas przyjemnego, kreatywnego
wydarzania, które można przeżyć wspólnie i dobrze się bawić.

G. REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH „BONUSU NA POMYSŁ” (dotyczy osób, które
wygrają realizację)
„Bonus na Projekt” to pula środków na realizację wybranych autorskich projektów StołecznychSpołecznych, wpisujących się w założenia Programu „Warszawa Lokalnie”.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” stworzy możliwość realizacji co najmniej 5 projektów w roku
2017 i 5 projektów w 2018 roku.
Wybrane działania zostaną dofinansowane kwotą w wysokości maksymalnie 2500 zł na jeden projekt.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zorganizuje 2 nabory projektów w roku 2017 i dwa w roku
2018.
Szczegółowe zasady naboru, realizacji oraz rozliczenia projektów znajdą się oddzielnym
„Regulaminie” opublikowanym z momentem ogłoszenia naboru.

H. PROMOCJA ROLI STOŁECZNEGO SPOŁECZNEGO NA SWOIM TERENIE
Rolą Animatorów jest budowanie relacji w dzielnicy z wykorzystaniem swoich możliwości, zasobów i
doświadczeń. W ramach lokalnej promocji, Stołeczni Społeczni mogą wykorzystać pomysły
zgromadzone przez innych członków Sieci”.

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PRZEZ KAŻDEGO STOŁECZNEGO-SPOŁECZNEGO:
•
•
•

co najmniej 15 miejsc rocznie na mapie miejsc/osób/przestrzeni przyjaznych dla
mieszkańców
co najmniej 25 przeprowadzonych i udokumentowanych spotkań z mieszkańcami i/lub na
rzecz mieszkańców w roku (1 spotkanie 2,5 h)
co najmniej 1 raport jakościowy z efektów działań z mieszkańcami
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•

•
•
•
•

co najmniej 5 zainicjowanych/zastymuowanych/wspartych przez Stołecznych-Społecznych
inicjatyw mieszkańców (np. oddolne działania, projekty w ramach inicjatywy lokalnej i
budżetu partycypacyjnego)
20 godzin7 uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach i superwizjach i co najmniej 20 godzin w
roku 2018
co najmniej 48 razy uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych w roku
udział w co najmniej 79 sesjach indywidualnych z tutorem
co najmniej 1 raz aktywne uczestnictwo w otwartym wydarzeniu dla mieszkańców Warszawy
pt. „Generator pomysłów” w roku.

5. ZASADY WSPÓŁPRACY STOŁECZNYCH SPOŁECZNYCH Z
TOWARZYSTWEM INICJATYW TWÓRCZYCH „ę”
1. Koordynator programu organizuje działanie grupy w zakresie spotkań, zbierania informacji,
gromadzenia dokumentów potwierdzających wykonanie zadań, do których są zobowiązani
Stołeczni-Społeczni. Koordynator programu reprezentuje grupę w spotkaniach z grantodawcą
i innymi partnerami projektu.
2. Członkowie Sieci Stołeczni-Społeczni mogą zgłosić się do Koordynatora Programu ze sprawą,
która wymaga jego interwencji lub konsultacji w godzinach pracy koordynatora.
3. Oficjalna komunikacja z członkami Sieci prowadzona jest drogą mailową. Na potrzeby
komunikacji i integracji Sieci Stołecznych-Społecznych, wymiany pomysłów i inspiracji,
utworzona została grupa robocza na Facebooku. Moderacją grupy zajmuje się Koordynator
projektu.
4. W ramach współpracy członkowie Sieci otrzymują imienne zaświadczenie
o przynależności do grupy wystawione przez Centrum Komunikacji Społecznej.
5. Informacja o działaniu sieci Stołecznych-Społecznych jest ogólnodostępna, a profile członków
Sieci udostępnione na stronie www.warszawalokalnie.waw.pl.
6. Stołeczni Społeczni wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby komunikacji
Programu.
7. Każdy członek Sieci może zaproponować tematy spotkań, warsztatów, szkoleń, superwizji.
Każdy Stołeczny Społeczny może zgłosić chęć poprowadzenia takiego spotkania.
8. Mając na uwadze dobrą współpracę, Stołeczni-Społeczni dokładają starań, aby wywiązywać
się ze swoich zadań i obowiązków w ustalonych terminach. W wyjątkowych sytuacjach,
prosimy o jak najszybsze poinformowanie Koordynatora o zaistniałej sytuacji.

7
8
9

Dokładna liczba będzie określona z każdym animatorem w momencie przystąpienia do Sieci.
j.w.
j.w.
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9. Z racji dynamiki i pilotażowego charakteru programu, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych zadań, z zachowaniem proporcji i
uwzględnieniem możliwości czasowych Stołecznych-Społecznych.
10. W Sieci Stołecznych-Społecznych biorą udział osoby z różnorodnym doświadczeniem,
światopoglądem i wizją swoich zadań. Działaniom członków i członkiń Sieci przyświeca
wspólny cel: wzmocnienia zaangażowania mieszkańców swoich dzielnic, wsparcia rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i współpracy na rzecz środowisk lokalnych. Mając na uwadze
różnorodność grupy, wzajemny kontakt i współpraca odbywa się z poszanowaniem
wzajemnej godności i odmienności.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY, UMOWA RAMOWA, RACHUNKI DO UMOWY RAMOWEJ

Współpraca Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Stołecznych Społecznych ma swoje umocowanie
na podstawie umów zawartych między stronami: „Porozumieniu o współpracy” wraz z niniejszym
Regulaminem Współpracy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z członkami sieci „StołecznychSpołecznych” oraz „Umowie ramowej”.
Porozumienie o współpracy – to rodzaj porozumienia między stronami określająca warunki i zasady
współpracy przy projekcie, zawarte są w niej m.in. cele projektu, zasady współpracy stron, obowiązki
stron, informacja o sposobie rozwiązania współpracy. Stronami w porozumieniu są Stołeczny/a
Społeczny/a (osoba fizyczna) oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Załącznikiem do
porozumienia jest „Regulamin współpracy…”.
Umowa ramowa – umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie), która zostaje zawarta między stronami
na okres: od dnia podpisania aneksu przez Centrum Komunikacji Społecznej (od tego dnia Stołeczni
Społeczni zostają zgłoszeni do ZUS na podstawie dostarczonych Koordynatorowi projektu
oświadczenia danych do umowy) do 31 grudnia 2017 roku. Na rok 2018 strony podpisują kolejną
umowę ramową na okres 1.01.2018-31.12.2018.
Przedmiotem umowy jest: przeprowadzenie i raportowanie na podstawie Karty spotkania 25 spotkań
z mieszkańcami oraz mapowanie zasobów dzielnicy w postaci dostarczenia w dokumencie excel raz
na 2 miesiące 3 nowych indeksów („miejsc”) na mapę dzielnicy (liczba indeksów może być mniejsza w
zależności od całościowych zasobów dzielnicy) w danym roku trwania umowy.
Rachunki do umowy ramowej: rachunki wystawiane będą w zależności od tego, czy w danym
miesiącu Stołeczny/a Społeczny/a przeprowadził/a spotkanie z mieszkańcami.

ZASADY ZAKOŃCZENIA WSPÓŁPRACY
Obu stronom przysługuje prawo rozwiązania współpracy po uprzednim poinformowaniu drugiej ze
stron o tej decyzji, nie później niż 30 dni przed rozwiązaniem współpracy.
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Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” może w szczególności rozwiązać współpracę ze Stołecznym
Społecznym:
1. W wypadku braku uczestnictwa w co najmniej 50% szkoleń oraz tutoringów czasie
uczestnictwa w Sieci.
2. W wypadku braku realizacji co najmniej umówionej liczby spotkań.
3. W wypadku innego, naruszania niniejszych zasad współpracy, w tym standardów działania
Stołecznego Społecznego.

6. REKRUTACJA
Stołecznych Społecznych w dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota,
Wesoła, Wilanów, Praga Północ wyłonimy w drodze otwartego, ciągłego naboru.
Rekrutacja rozpoczyna się dnia 22.03.2017 r.
Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowana udziałem w sieci, zadzwoń, zanim wyślesz
formularz zgłoszeniowy. Informacji na temat programu udziela Urszula Engelmayer od
wtorku do piątku telefonicznie pod numerem: (22) 224 34 90 lub 501 196 489 w godzinach:
10.00–16.00. Pytania można także kierować na adres e-mail: u.engelmayer@e.org.pl.
Wypełnijj formularz zgłoszeniowy i bez zbędnej zwłoki prześlij na adres:
u.engelmayer@e.org.pl. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć CV oraz
rekomendację wskazującą na afiliacje z instytucją lub organizacją działającą lokalnie, w
dzielnicy z którą chcesz współpracować.
Formularze będą rozpatrywane na bieżąco w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. Osoby,
które przejdą pozytywną ocenę wstępną zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy
rekrutacyjne zostaną przeprowadzone przez komisję konkursową, w której skład wejdą
przedstawiciele konsorcjum organizacji prowadzących projekt „Warszawa Lokalnie” oraz
przedstawiciele Centrum Komunikacji Społecznej. W terminie do 5 dni roboczych po
rozmowie kwalifikacyjnej udzielimy informacji o zakwalifikowaniu/bądź nie do Sieci.
Informacje o wyłonionych kandydatach będziemy zamieszczać na stronie www.e.org.pl oraz
na stronie www.warszawalokalnie.waw.pl. Szacujemy, że maksymalnie do 15.05 zostaną
wyłonieni członkowie sieci we wszystkich dzielnicach.
Wysłanie formularza rekrutacyjnego jest tożsame z akceptacją Regulaminu rekrutacji i
współpracy.
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Comment [1]: Link?

Działanie „Stołeczni-Społeczni – Sieć Animatorów Warszawskich”jest realizowane w
ramach projektu „Warszawa Lokalnie”, który jest współfinansowany ze środków m.st.
Warszawy.
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