Kontakt
Jeœli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej,
poznaæ nas bli¿ej lub do³¹czyæ do
Koalicji – zapraszamy do kontaktu:

koalicjanarzeczochoty@gmail.com
Jesteœmy na Facebooku pod has³em:

Seniorzy
Niepe³nosprawni
PARTNERSTWO
Wspó³praca
Zaufanie
Koalicja jest otwarta na ka¿d¹ inicjatywê
i ka¿d¹ osobê, która chce z nami dzia³aæ !

Jakoœæ
Informacja

Ruch spo³eczny œrodowiska lokalnego

Kultura

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY

Koalicja na Rzecz Ochoty

Czym jest Koalicja na Rzecz Ochoty i kogo zrzesza?
Jesteœmy ruchem spo³ecznym œrodowiska lokalnego
– warszawskiej Ochoty.
£¹czymy przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych i instytucji oraz
aktywnych mieszkañców dzielnicy, którzy chc¹ dzia³aæ lokalnie w celu
poprawy warunków ¿ycia na Ochocie. Lokalne potrzeby i problemy
s¹ naszym motywatorem do wspó³pracy. Razem aktywnie zmieniamy
otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoœæ – na miarê wspólnych mo¿liwoœci.
Widzimy sens naszych dzia³añ i to dodaje nam entuzjazmu i energii.
Obecnie w pracach Koalicji na Rzecz Ochoty bior¹ udzia³
przedstawiciele ponad 30 instytucji i organizacji z obszarów
zwi¹zanych m.in. z oœwiat¹, kultur¹, pomoc¹ spo³eczn¹, zdrowiem.
Aktywnym partnerem jest równie¿ Urz¹d Dzielnicy Ochota.
Jak dzia³amy?
Nasza koalicja jest nieformalnym partnerstwem lokalnym,
tzn. nie podpisujemy ¿adnej umowy, aczkolwiek kierujemy siê
wspólnie wypracowanymi zasadami:
- partnerstwo (równoœæ, przestrzeñ do dzia³ania dla wszystkich Koalicjantów),
- dobrowolnoœæ udzia³u i wk³ad na miarê mo¿liwoœci,
- otwartoœæ na nowe inicjatywy oraz nowych partnerów
(ze wszystkich 3 sektorów - samorz¹dowego, pozarz¹dowego i prywatnego,
a tak¿e mieszkañców),
- praca ponad wszelkimi podzia³ami
(nie jesteœmy zwi¹zani z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹),
- lokalnoœæ (dzia³amy na Ochocie i dla jej mieszkañców).
Wypracowaliœmy model funkcjonowania oparty o planowanie
strategiczne odbywaj¹ce siê raz w roku w gronie wszystkich
Koalicjantów. Bie¿¹ca praca prowadzona jest w niezale¿nych
zespo³ach, tzw. komisjach tematycznych, wed³ug ustalonego w nich
harmonogramu. Komisje mog¹ tworzyæ siê i dzia³aæ w miarê potrzeb,
z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci osób uczestnicz¹cych w Koalicji.
Obecnie, w 2013 roku, funkcjonuj¹ 3 sta³e komisje:

Szkolenie dla koalicjantów , którego g³ównym celem by³o
przygotowanie przedstawicieli Koalicji na rzecz Ochoty do nawi¹zania
wspó³pracy z partnerem biznesowym - paŸdziernik 2012 r.

Wizyta studyjna w Gdañsku
Spotkanie z Partnerstwem dla Wrzeszcza - 2013 r.

Osi¹gniêcia
Wielokrotnie przekonaliœmy siê, ¿e razem mo¿emy wiêcej.
Istnienie naszej Koalicji dowiod³o, ¿e osoby pracuj¹ce w ró¿nych
obszarach potrafi¹ wspólnie dzia³aæ, ³¹cz¹c doœwiadczenia
i umiejêtnoœci przy realizacji wspólnych celów.
Wspólna praca, sukcesy, a tak¿e trudnoœci zbli¿y³y nas do siebie
i zbudowa³y wzajemne zaufanie. Nie tylko na poziomie
nstytucjonalnym, ale przede wszystkim ludzkim. Poznaliœmy siê,
a nawet polubiliœmy siê. Przekonaliœmy siê, ¿e mo¿emy liczyæ na swoje
wsparcie, a nawi¹zane relacje s¹ bezcenne. Przez lata istnienia Koalicji
wypracowaliœmy kulturê wspó³pracy, która przenosi siê na wspólne
przedsiêwziêcia na Ochocie, wykraczaj¹ce poza jedn¹ Komisjê
a nawet ponad Koalicjê, np. partnerstwa wokó³:
- Dnia S¹siada (od 2009 r.)
- Podwórkowej Gwiazdki (od 2011 r.),
- Dzielnicowego Œwiêta Wolontariusza
„Wolontariat z Ochot¹” (od 2004 r.),
- kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ochoczo razem”

Komisja ds. osób niepe³nosprawnych
Od roku 2002 inicjuje i organizuje dzia³ania maj¹ce na celu integracjê
osób niepe³nosprawnych ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹, m.in.:
- od 2010r. organizuje co roku Ochocki Dzieñ Sportu Osób
Niepe³nosprawnych „Ochota na sport”. (W 2013 r. rywalizowa³o i bawi³o
siê niemal 100 niepe³nosprawnych zawodników w 9 dru¿ynach oraz osoby
towarzysz¹ce i kibice),

- OdwiedŸ nas z Ochot¹ – dwie edycje Dnia Otwartego w ochockich
instytucjach i organizacjach dzia³aj¹cych na rzecz osób
niepe³nosprawnych (2009, 2010 r.),
- Poznajmy piêkny umys³ – warsztaty dla pracowników Urzêdu
Dzielnicy Ochota dotycz¹ce pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi i z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (2008),
- Klub Integracji M³odzie¿y HORYZONT – cotygodniowe,
integruj¹ce spotkania m³odych osób niepe³nosprawnych i osób
sprawnych (2004, 2005 r.),
- Rodzinny Piknik Integracyjny – zapocz¹tkowa³ w 2003 r. tradycjê
wrzeœniowych pikników integracyjnych w Parku Szczêœliwickim.

Plany
By skuteczniej odpowiadaæ na potrzeby mieszkañców naszej dzielnicy
planujemy 2 kierunki rozwoju:
nawi¹zanie bli¿szej relacji z firmami dzia³aj¹cymi na Ochocie,
zw³aszcza tymi, które czuj¹ siê zwi¹zane z nasz¹ dzielnic¹;
do³¹czenie do naszego grona aktywnych mieszkañców, gdy¿
wysoko cenimy wartoœæ oddolnych dzia³añ.
Jesteœmy te¿ otwarci na wspó³pracê z kolejnymi instytucjami
i organizacjami pozarz¹dowymi. Ka¿da nowa osoba jest mile widziana
– bo im nas wiêcej i ró¿norodniej, tym wiêcej mo¿emy.
II Dzieñ Sportu Osób Niepe³nosprawnych (2011 r.)

Komisja ds. seniorów
Powsta³a w 2006 r. - podejmuje dzia³ania na rzecz starszych
mieszkañców naszej dzielnicy, w tym:
- w 2013 r. przygotowuje badanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych
oraz dotycz¹cych infrastruktury wœród ochockich seniorów,
- w 2008 r. opracowa³a Informator dla seniorów – przewodnik
po instytucjach i organizacjach z Ochoty pracuj¹cych na rzecz osób
starszych (wydanie sfinansowa³ Urz¹d Dzielnicy Ochota), który cieszy³ siê tak
du¿¹ popularnoœci¹, ¿e w 2011 r. zosta³ zaktualizowany i wznowiony.
Komisja ds. animacji spo³eczno-kulturalnej
Powsta³a w 2012 r. – swoj¹ uwagê kieruje na potrzeby m³odzie¿y i
koordynacjê dzia³añ instytucji kultury, w tym:
- w ramach ponadkoalicyjnej kampanii “Ochoczo Razem” (2013 r.)
w³¹cza siê w przygotowanie dla pracowników instytucji kultury
warsztatów dotycz¹cych zaburzeñ psychicznych,
- wspiera (merytorycznie i lokalowo) m³odych ludzi w realizacji ich
pomys³ów skierowanych do m³odzie¿y.

Happening w Œwiatowym Dniu Zdrowia Psychicznego (2012 r.)

Jak powsta³a Koalicja?
Koalicja na rzecz Ochoty zosta³a zainicjowana w 2001 r. przez Klub
Osiedlowy SURMA - filiê Oœrodka Kultury Ochoty, XXI Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. H. Ko³³¹taja, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy oraz Biuro Obs³ugi Ruchu Inicjatyw
Spo³ecznych BORIS. By³ to oddolny ruch spo³eczny œrodowiska
lokalnego, który stawia³ sobie cele:
- zintegrowania osób dzia³aj¹cych na rzecz mieszkañców Ochoty,
- usprawnienia przep³ywu informacji,
- wzajemnego poznania w³asnych zasobów, mo¿liwoœci oraz
potrzeb,
- zwiêkszenia skutecznoœci dzia³añ i wyeliminowania dublowania
zadañ.
Oprócz nadal aktywnych komisji dzia³a³y:
Komisja ds. profilaktyki, przemocy i bezpieczeñstwa
– powsta³a jako pierwsza w 2001 r., przeprowadzi³a szereg
ró¿norodnych dzia³añ, takich jak np.: debata lokalna poœwiêcona
utworzeniu systemu pomocy dzieciom ulegaj¹cym przemocy;
sejmik m³odzie¿owy; spotkania edukacyjne nt. narkomanii oraz
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie; projekty lokalne:
Pedagog ulicy i Otwarta szko³a; badanie poczucia bezpieczeñstwa
wœród mieszkañców Ochoty; ponumerowanie klatek schodowych;
wyciêcie krzewów ograniczaj¹cych widocznoœæ w okolicy przystanku
tramwajowego.
Komisja ds. „Przewodnika po instytucjach i organizacjach ochockich
pomagaj¹cych dziecku i rodzinie” – w latach 2002-2003 opracowa³a
przewodnik (wydanie sfinansowa³ Urz¹d Dzielnicy Ochota).

