Analiza Raportu z konsultacji społecznych
dot. zagospodarowania terenu przy Jeziorku
Czerniakowskim.
&SONS dla OSiR Mokotów
WARSZAWA

ZAŁOŻENIA ANALIZY RAPORTU

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA – RAPORT Z KONSULTACJI

Analiza dokumentu ma na celu wyciagnięcie najważniejszych aspektów związanych z
zagospodarowania terenu przy J. Czerniakowskim w tym:
•określenie potencjalnych grup użytkowników
•preferencje spędzania wolnego czasu przez te grupy
•główne potrzeby określone przez użytkowników terenu
•zagrożenia i bolączki istotne dla mieszkańców

STRATEGIA WARSZAWA 2030

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA – STRATEGIA WARSZAWA 2030

Cele postawione przed Warszawą w perspektywie 2030 roku skupiają się
na człowieku jako twórcy i użytkowniku miasta. To mieszkańcy tworzą miasto
w wymiarze ideowym i materialnym, a osoby odwiedzające Warszawę
maja w tym swój udział z racji codziennych dojazdów do miejsc nauki i pracy
oraz spędzania czasu przeznaczonego na rozwój i odpoczynek.
Dlatego w strategii położono nacisk na włączenie wszystkich w życie stolicy
w wymiarze społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym.
Kompetencje kulturowe, społeczne i zawodowe mieszkańców, a także
łączące ich poczucie wspólnoty są podstawą dalszego rozwoju miasta.

WIZJA – TRZY WYMIARY
AKTYWNI MIESZKAŃCY

Warszawa to jej mieszkańcy.
Podążający własną drogą,
rozwijający zainteresowania,
realizujący marzenia, angażujący
się w życie miasta z poczuciem
odpowiedzialności za nie.

PRZYJAZNE MIEJSCE

Warszawa to miasto, w którym
każdy czuje się u siebie, wolny
i bezpieczny. Bogactwo
przestrzeni, wynikające z
umiejętnego łączenia tradycji
z nowoczesnością, środowiska
miejskiego z przyrodniczym,
lokalności z wielkomiejskością.
Warszawa zapewnia wygodę
życia i sprzyjające warunki do
działania.

OTWARTA METROPOLIA

Warszawa to miasto otwarte na
świat. Śmiało wychodzące
naprzeciw wyzwaniom, inspirujące
innych.
Dzięki swojej różnorodności
i nastawieniu na współpracę jest
wyjątkowym miejscem
do kreowania i rozwijania idei.
Stanowi ważny węzeł sieci
europejskich metropolii.

CHCEMY, ABY JEZIORKO BYŁO…

MIEJSCEM AKTYWNOŚCI

Miejscem umożliwiającym aktywne
spędzanie wolnego czasu oraz
rozwijanie się, m.in. przez
uczestnictwo w kulturze, uczenie
się, działalność społeczną,
rekreację i uprawianie sportu. A
także i jednocześnie wchodzenie w
interakcje z innymi ludźmi.

UNIWERSALNIE ZAPROJEKTOWANE

Zaprojektowanie w taki sposób,
aby mogło być używane przez
wszystkich. Przestrzeń publiczna
jest nośnikiem wartości, których
odbiorcami są wszyscy w niej
przebywający. Jest wizytówką
miasta, ale i Polski, z racji
pełnionych przez Warszawę
funkcji reprezentacyjnych.

WPISANE W ŁAD PRZESTRZENNY

Być częścią przestrzeni, która tworzy
harmonijną całość, uwzględnia w
uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze,
środowiskowe, kulturalne oraz
kompozycyjno-estetyczne.

PUNKT WYJŚCIA

Tworząc markę JCZ, zarządzaną przez OSiR należy zastanowić się
jak możemy zaprojektować jej działania, aby mogły realizować
cele i wyzwania dla miasta Warszawa.

ANALIZOWANE TEMATY
Z RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
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GRUPA
DOCELOWA

GRUPA DOCELOWA

Mianem LOKALSI określa się potocznie mieszkańców stałych, zadomowionych,
o specyficznych cechach właściwych tylko temu miejscu.
Niezależnie czy myślimy o okolicznych mieszkańcach, których codziennym rytuałem jest spacer
z psem wokół jeziorka czy dojeżdżających, którzy czekają na każdy weekend aby spędzić z
rodziną czas na plaży, naszym celem jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla jednej i drugiej
grupy.
Musimy jednak pamiętać o uwzględnieniu specyfiki każdej z tych grup, odpowiadając na ich
potrzeby i respektując ich bolączki.

GRUPA DOCELOWA
Podczas konsultacji społecznych zostały wyodrębnione grupy potencjalnych
użytkowników terenu przy JCZ uwzględniając ich wiek, płeć, miejsce zamieszkania
oraz preferencje związane ze spędzaniem wolnego czasu.
GRUPA
DOCELOWA

MIESZKAŃCY
SADYBY
LOKALNI

Naszym celem jest wybranie takich grup, które wyznają podobne wartości, mają
zbliżone oczekiwania oraz potrzeby względem marki.
Musimy też określić kluczową grupę docelową, do której będziemy kierować
komunikację.
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GRUPA DOCELOWA – możliwy podział/do weryfikacji
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GRUPA DOCELOWA – kolejne kroki

GRUPA
DOCELOWA

Badana podczas konsultacji społecznych grupa docelowa nie musi być grupą
reprezentatywną dla naszego projektu.
Jest to grupa osób, która aktywnie uczestniczyła w konsultacjach społecznych, co może
oznaczać iż reprezentuje nieobojętny stosunek do spraw społecznych i środowiskowych
(osoby aktywne, otwarte na zmiany oraz chętne do zabierania głosu w różnych
sprawach).
Proponujemy zweryfikować tę hipotezę na etapie wywiadów indywidualnych z
interesariuszami oraz desk research-u, aby jak najlepiej zdefiniować i zrozumieć
wybrane grupy docelowe. Ta wiedza będzie nam potrzebna na etapie wyboru kierunku
dla marki, proponowania konkretnych rozwiązań oraz strategii komunikacji.
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SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Teren wokół Jeziorka Czerniakowskiego pełni funkcje rekreacyjne.
Jest intensywnie użytkowany, szczególnie w okresie letnim i w dni wolne od pracy. Zbiornik
wodny użytkowany jest do kąpieli i pływania, a także żeglowania.
Jest to również miejsce, w które ludzie chętnie przychodzą pospacerować, spotkać się ze
znajomymi czy pobiegać z samego rana.
Myśląc o potencjale tego terenu należy rozważyć jak go zagospodarować, uwzględniając
zgłaszane potrzeby i bolączki obu grup: spędzającej tam wolny czas oraz zamieszkującej
najbliższe sąsiedztwo.

SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

SPOSÓB
SPĘDZANIA
WOLNEGO
CZASU

SPACERY

UPRAWIANIE
SPORTU

Podczas konsultacji społecznych zostały wyodrębnione konkretne aktywności,
które użytkownicy zgłosili jako dominujące zależnie od pory roku i kalendarza (np.
wakacje w mieście).
JCZ to miejsce, które pozwala na rekreację zarówno w formie wysiłku fizycznego,
jak i relaksu w cieniu drzew czy na plaży. Przy wyborze konkretnych rozwiązań należy
uwzględnić odmienne preferencje użytkowników, choć należy pamiętać, że kluczowym
kryterium będzie obrany kierunek dla marki JCZ.
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SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
– możliwy podział/do weryfikacji
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
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AKTYWNOŚĆ UMYSŁOWA
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SPOSÓB SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU –
kolejne kroki
SPOSÓB
SPĘDZANIA
WOLNEGO
CZASU

Podczas konsultacji społecznych pytano respondentów o sposób spędzania wolnego
czasu. Obok zwyczajowych już dla tego terenu aktywności, zostały wskazane inne,
które mieszczą się w obszarze zainteresowań mieszkańców Sadyby, a być może
mogłyby przyciągnąć również szerszą grupę odbiorców.
W kolejnych krokach należy rozpatrzyć listę możliwości uwzględniając zmiany do
wprowadzenia „od ręki” i wskazując takie, o których należy myśleć w długoterminowym
planie rozwoju tego miejsca.
Należy również wziąć pod uwagę, które zmiany nie zagrożą naturalnemu środowisku,
które znajduje się tutaj pod szczególną ochroną, ani nie wprowadzą zbyt dużego
„zamieszania” w codzienne funkcjonowanie sąsiedztwa.
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POTRZEBY

POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW

Potrzeby zgłaszane przez użytkowników terenu można podzielić na kwestie związane z
bezpieczeństwem i dbałością o utrzymanie tego miejsca w nienaruszonym stanie (miejsce
zamieszkania i rezerwat przyrody) oraz potrzeby stworzenia rozwiązań/usług, które miałyby
usprawnić lub po prostu uprzyjemnić czas spędzany nad Jeziorkiem Czerniakowskim.
Potrzeby różnią się w zależności od tego czy rozmawiamy z LOKALSAMI
czy MIASTOWYMI. Przy finalnym podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnych rozwiązań
należy znaleźć wspólny mianownik, respektując jednocześnie oczekiwania osób
zamieszkujących najbliższe sąsiedztwo jeziorka.

POTRZEBY - porządkowe

POTRZEBY
PORZĄDKOWE

BEZPIECZEŃ
STWO
częstsze patrole

BEZPIECZEŃ
STWO
ogrodzenie
terenu

Respondenci biorący udział w konsultacjach wskazywali całą listę potrzeb dotyczących
zagospodarowania terenu przy JCZ. Od kwestii organizacyjnych, porządkowych, po
nowe rozwiązania lub usprawnienie już funkcjonujących rozwiązań.
Tworząc nową wizję terenu należy uwzględnić palące potrzeby, które wpływają na chęć
i komfort przebywania w tym miejscu. W kolejnych etapach powinniśmy rozważać
rozwiązania, które będą kształtowały konkretny, zgodny z obraną strategią wizerunek
terenu przy JCZ.

BEZPIECZEŃ
STWO
oświetlenie

PARKINGI
rowery
+samochody

CISZA
imprezy
zorganizowane

PORZĄDEK
sensownie
rozłożone
śmietniki

PORZĄDEK
regulamin
zasady

PORZĄDEK
wydzielone
obszary

POTRZEBY - usługowe

POTRZEBY
USŁUGOWE

GASTRO
NOMIA
foodtrack vs
kawiarnia

Respondenci biorący udział w konsultacjach wskazywali całą listę potrzeb dotyczących
zagospodarowania terenu przy JCZ. Od kwestii organizacyjnych, porządkowych, po
nowe rozwiązania lub usprawnienie już funkcjonujących rozwiązań.
Tworząc nową wizję terenu należy uwzględnić palące potrzeby, które wpływają na chęć
i komfort przebywania w tym miejscu. W kolejnych etapach powinniśmy rozważać
rozwiązania, które będą kształtowały konkretny, zgodny z obraną strategią wizerunek
terenu przy JCZ.

PLAC
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miejsce dla
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MIEJSCE
SPOTKAŃ
nowe lub
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BOISKO/
ŚCIEŻKI
miejsca do
uprawiania
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PLAŻA
pomost + boisko
do gry

STREFA CISZY
więcej ławek
miejsc relaksu

TOALETY +
PRZEBIERALNIE

POTRZEBY – kolejne kroki
Jeziorko Czerniakowskie spełnia wiele funkcji jednocześnie. W środku miasta mieszkańcy
mogą spędzać tutaj wolny czas, ale również korzystać z dobrodziejstwa natury.
POTRZEBY

W kolejnych etapach prac należy podzielić rozwiązania na takie, które w pierwszej
kolejności będą respektowały potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa
mieszkańców oraz te związane z usługowymi ambicjami miejsca. A wszystko przy
zachowaniu szacunku dla natury tego miejsca.
Rozważając rozwiązania usługowe należy skupić się na potrzebach zgłaszanych przez
najbardziej obiecujące grupy docelowe, niż tworzeniu rozwiązań niszowych, z których
skorzystać mogłyby jedynie bardzo wąskie grupy użytkowników.
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ZAGROŻENIA/BOLĄCZKI

Jeziorko Czerniakowskie to miejsce, w którym spotykają się różne grupy użytkowników. Każda
z nich ma swoje, często odmienne, potrzeby i oczekiwania. Podczas prac nad strategią marki
powinniśmy je uwzględnić i stworzyć scenariusze, które rozwiążą kwestie problematyczne
niezależnie od obranego kierunku dla marki.
Rozwiązanie najbardziej palących problemów i pokazanie osobom zaangażowanym w
proces rewitalizacji, że ich zdanie jest ważne, jest szansą na pozytywne nastawienie do
finalnie wybranych rozwiązań, niezależnie od obranego kierunku dla marki.

ZAGROŻENIA/BOLĄCZKI

ZAGROŻENIA/
BOLĄCZKI

HAŁAS
imprezy
zorganizowane,
alkohol, dużo
ludzi

Respondenci biorący udział w konsultacjach wskazywali całą listę problemów, które
wpływają na ich dyskomfort z racji zamieszkiwania w pobliskim sąsiedztwie lub jako
przyjezdni korzystający rekreacyjnie z tego miejsca.
Należy analizować jednocześnie bolączki oraz potrzeby zgłoszone podczas konsultacji
aby w pełni odpowiedzieć na oczekiwania stawiane przed JCZ w nowej odsłonie.

HAŁAS
awantury,
głośna muzyka

REKREACJA
VS
REZERWAT
jak pogodzić
1z2

BRAK
JASNYCH
ZASAD
KORZYSTANI
A

BRUD
I BAŁAGAN
śmieci, psy,
grillowanie

BRAK
PATROLI/
BEZKARNOŚ
Ć

DUŻY RUCH
parkowanie
gdziekolwiek

ZAGROŻENIA/BOLĄCZKI

ZAGROŻENIA/
BOLĄCZKI

Wszystkie zgłoszone problemy przez użytkowników terenu przy JCZ należy pogrupować
na możliwe do rozwiązania oraz te życzeniowe, które z różnych względów nie są
możliwe do realizacji.
Skupiając się na tych możliwych do realizacji, zamierzamy przeprowadzić warsztat
z zespołem projektowym. Wykorzystując techniki warsztatowe stworzyć potencjalne
rozwiązania, które mogłyby w krótszym lub dłuższym okresie czasu zostać
wprowadzone.
W kolejnym kroku stworzyć plan działań rozłożony w określonym czasie,
uwzględniający konsultacje z odpowiednimi osobami, które mogłyby wesprzeć
w realizacji poszczególnych celów projektu.

