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CWS UW
Naszym celem jest ułatwianie procesów współtworzenia
wiedzy, która ułatwia znajdywanie rozwiązań służących
wszystkim grupom społecznym, kładących nacisk
na etyczność i efektywność.
Projektujemy procesy zmiany tak, by rozumienie przyczyn
problemów, mechanizmy rozwiązań oraz metodologia
dochodzenia do nich były dobrem wspólnym (wszystkich
uczestników procesu).
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Sport na zdrowie - www.sportnazdrowie.org
Fundacja z Sopotu, z ofertą sportowo-zdrowotną
dla dzieci dotkniętych konkretnymi chorobami cywilizacyjnymi.
Beat the street - www.beatthestreets-pvd.org
Największy program sportowych zajęć pozalekcyjnych
w Providence RI (USA). Klucz do sukcesu – stypendium
dla młodego absolwenta studiów – poszukiwanie najlepszych
pomysłów.
Girls on the run - www.girlsontherun.org
Projekt podnoszenia kompetencji społecznych dziewcząt poprzez
sport (rozumienie siebie, współpraca, kształtowanie otoczenia)
prowadzony przez 160 000 wolontariuszy.
Health Equity Zones www.health.ri.gov/projects/healthequityzones
Przykład zdecentralizowanej polityki prozdrowotnej, za którą
odpowiedzialność przejmuje lokalna społeczność.

Nowe podejście do zmiany
Community-based approach
Koncentracja na oddolnych zakorzenionych lokalnie rozwiązaniach.
Poszukiwanie i wspieranie istniejących rozwiązań zamiast ich
narzucania.
Analiza behawioralna w politykach publicznych
Ludzie nie zawsze kalkulują najlepsze dla siebie rozwiązania, często
kierują się logiką stosowności – robią to, co wydaje im się, że powinni,
podlegają też licznym błędom poznawczym. Dlatego ważne jest to, jak
projektujemy instytucje i przestrzeń wokół nas.
Adaptive implementation (raport Banku Światowego)

Całościowe przygotowanie działań, wdrażanie połączone ze
stałym monitoringiem efektów
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Jeśli chcemy kształtować
pozytywną zmianę,
tych obszarów nie da się
rozdzielić. Wszelkie
fragmentaryczne
rozwiązania są skazane
na porażkę.

Główne wyzwania
Tworzenie wspólnej polityki przez różne biura i wydziały UM
Diagnozowane potrzeby mogą wymagać bardzo ścisłej współpracy
i integracji prowadzonych przez miasto polityk. To w wielu samorządach
kluczowa blokada dla innowacji. Miasto budować mechanizmy
komunikacji i współpracy między swoimi jednostkami.
Potrzeba stałego lobbingu przy ograniczonych możliwościach działania
Powodzenie działania może zależeć od działalności wielu interesariuszy,
na których urząd może nie mieć bezpośredniego wpływu. Duży nacisk
musi być kładziony na relacje z zewnętrznymi partnerami.

Konieczność ograniczania nadmiaru dotychczasowych działań
Diagnoza może pokazać nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań
i wygaszenia dotychczas prowadzonych działań.

Elementy diagnozy –
pytania do warsztatu
1. Pilne i ważne wyzwania w obszarze zdrowia
publicznego miasta.
2. Brakująca wiedzy (co chcielibyśmy jeszcze rozumieć
i wiedzieć o zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych
warszawiaków).
3. Obecnie podejmowane przez urząd działania i ich ocena

Wstępne pomysły działań
1.

stworzenie programu łączącego działania z zakresu zdrowia,
sportu i polityki społecznej dla grup najbardziej narażonych
na choroby cywilizacyjne - tutaj można zastanowić się jakie
wyzwania są szczególnie istotne w mieście: choroby cywilizacyjne
dorosłych, otyłość dzieci, alergie, dostęp do usług w zakresie
profilaktyki dla najbiedniejszych czy np. tzw food security
i wymodelowanie interwencji, która w całościowy sposób
zmieniałaby sposób doświadczania choroby/jej długotrwałego
leczenie (inspiracją może być ciekawy projekt z Rhode Island tzw.
Health Equity Zones).

2.

włączenie najnowszego podejścia do polityk publicznych tzw.
analiz behawioralnych jako elementu jednego z istniejących
i działających w Warszawie programów – najlepiej z zakresu
zdrowia lub edukacji. Dzięki szukaniu nowych sposób interwencji
– czasem bardzo prostych i niekosztownych, ale wypływających
z pogłębionej analizy zachowań ludzi i sposobów w jaki podejmują
codzienne decyzje - można znacznie usprawnić działanie polityk
publicznych (w Wielkiej Brytanii ten sposób analizy polityk
publicznych ma nawet dedykowaną rządową instytucję http://www.behaviouralinsights.co.uk/), szybka decyzja w tym
obszarze pozwoli włączyć działania do właśnie realizowanego
przez UW programu finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki.

3. wsparcie przy monitoringu i ewaluacji wdrażania
Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do 2020 roku –
możemy do tego zarówno użyć mechanizmu
Wolontariatu Badawczego jak i zasobów naukowców
z UW, szczególnie ważne byłoby dla nas wsparcie
dla systemu monitorowania kondycji warszawiaków
w różnym wieku oraz przyjrzenie się efektywności
poszczególnych programów – tak by można je było
ewentualnie jeszcze rozwijać.

4. zaprojektowanie oddolnego sposobu mapowania
sytuacji dostępności do oferty sportowej
dla amatorów, oparcie zbierania danych na lokalnych
organizacjach, wykorzystanie bardziej miarodajnych
sposobów oceny aktywności fizycznej i warunków
do jej podejmowania niż dominujące na całym świecie
i zawodne badanie deklaracji (wieloobszarowe
zbieranie danych dotyczące sposobów transportu, skali
siedzącego trybu życia, diety, korzystania z oferty
sportowej płatnej i bezpłatnej).
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