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Prawobrzeżna Warszawa jako obszar realizacji konkursu „Pięć złotych minut 

ratujących życie” 

 

 

Różnego rodzaju badania wykazują, że dzielnice Warszawy po prawej stronie Wisły 

w rankingu atrakcyjności życia dla rodzin z dziećmi zajmują odległe miejsca. Wg. rankingu 

dzielnic Warszawy z roku 2017 najmniej atrakcyjne warunki życia dla rodzin z dziećmi 

odnotowały 3 dzielnice, które znalazły się w IV grupie (poziom atrakcyjności niski), należą do 

nich Wawer, Praga-Północ i Rembertów. W grupie III (poziom atrakcyjności średni) znalazły 

się wszystkie pozostałe dzielnice prawobrzeżnej Warszawy. Oprócz rankingu atrakcyjności 

życia dla rodzin z dziećmi badano również ranking atrakcyjności ogólny, dla singli oraz dla 

seniorów.  

 

Ostatnie pozycje w prezentowanych rankingach zajmuje Praga Północ oraz prawobrzeżne 

dzielnice  położone  skrajnie  w  stosunku  do  centrum:  Rembertów i Białołęka. 

Dzielnice  te charakteryzują  się  niewystarczająco  rozbudowaną  infrastrukturą,  która jest ni

edostosowana do  potrzeb  rosnącej  liczby  mieszkańców. Praga Północ to dzielnica z 

niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą usług edukacyjnych, gdzie do przedszkoli uczęszcza 

mała liczba dzieci (w przeliczeniu na 1 tys. dzieci i ta sytuacja nie zmieniła się od roku 2013), 

a szkoły podstawowe są przepełnione. Duża liczba uczniów w szkołach podstawowych 

niekorzystnie wpływa na warunki i jakość nauczania. 

Zgodnie z danymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w 2015 r. zarówno śred

nie wyniki sprawdzianu klas szóstych, jak również egzaminu gimnazjalnego uzyskane przez  

uczniów szkół położonych w dzielnicy Praga‐Północ były niższe niż średnie dla Warszawy, 

co może wynikać zarówno z braku wsparcia ze strony domu jak i trudnej sytuacji placówek 

edukacyjnych. Jednocześnie, jak wynika z badań z roku 2013, na tle innych dzielnic 

mieszkańcy Pragi-Północ w największym stopniu korzystają ze wsparcia pomocy społecznej. 

Na terenie dzielnicy funkcjonuje największa liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego dla dzieci, które stanowią 14,6% ogółu tego typu placówek w Warszawie. 

Na 1 placówkę przypada średnio 28 wychowanków. Dodatkowo Praga-Północ może 

poszczycić się największą liczbą wolontariuszy w tego typu placówkach w Warszawie. Taka 

sytuacja dzielnic prawobrzeżnej Warszawy wynika z uwarunkowań historycznych. Na terenie 

tych dzielnic zamieszkiwała głównie ludność o niższym wykształceniu i statucie 

ekonomicznym, o czym świadczy chociażby nazwa funkcjonującej na terenie Pragi 

Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej budującej mieszkania o średnim standardzie. Na 

terenie tych dzielnic zachowała się również duża liczba budynków przedwojennych, często po 

wojnie traktowanych jako miejsce do zasiedlania ludźmi z marginesu społecznego. 

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy odnotowano tutaj największą liczbę bezrobotnych   

i małą liczbę podmiotów gospodarki narodowej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 

(badanie z roku 2017).   

 

mailto:fundacja@fundacjaprometeusz.pl
mailto:fundacja@fundacjaprometeusz.pl
http://www.fundacjaprometeusz.pl/
http://www.fundacjaprometeusz.pl/


NIP: 521-34-95-063, REGON: 141515692, KRS 0000292890 
rachunek bankowy: PKO BP I O/Warszawa 60 1020 1013 0000 0402 0180 0689 

 

 

Aby wpływać na zmianę, tak nakreślonego obrazu społeczności Pragi Północ i innych dzielnic 

po tej stronie Wisły, oraz dać szansę edukacyjną dzieciom z Pragi, w latach 2013-2018 

współorganizowaliśmy  konkursy z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół 

podstawowych prawobrzeżnej Warszawy. W dzieciach z tych dzielnic, często zaniedbanych 

wychowawczo i niejako zdanych na siebie samych, drzemią talenty i umiejętności, które mogą 

być w ten sposób rozwinięte. Poprzez właściwą edukację prozdrowotną, mogą oni stać się, w 

sytuacji istnienia pewnych dysfunkcji społecznych u osób dorosłych za nich odpowiedzialnych, 

osobami potrafiącymi poradzić sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia członków swojej 

rodziny. 

Wracając do poziomu edukacji na terenie praskich dzielnic w roku 2013 badano wskaźnik 

liczby uczniów na 1 komputer w szkole, który jak założono pośrednio świadczył o jakości 

i warunkach nauczania.  

W dzielnicach tj. Białołęka, Praga Północ i Południe oraz Rembertów na jeden komputer 

przypadało ponad 10 uczniów, podczas gdy na Śródmieściu był to 1 uczeń. Podobne braki 

w wyposażeniu dotyczyły  fantomów i urządzeń szkoleniowych AED i pomimo stałego 

doposażania szkół dysproporcje pomiędzy szkołami po obu stronach Wisły są trudne do 

wyrównania. 

 

 

Na podstawie: 

Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, badania z roku 2013 

i 2017 

Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 

Urząd Statystyczny w Warszawie 
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KOSZTORYS PROJEKTU 

   

   

 Opis Koszt 

administracja 

utrzymanie strony internetowej konkursu, materiały 
graficzne, testy z wiedzy, materiały dydaktyczne 3985,96 

koordynatorzy projektu, kontakt z uczestnikami 4500,00 

opieka prawna 1845,00 

zakup zaawansowanego fantoma dziecka do szkoleń 10000,00 

transport sprzetu, osób na szkolenia 3100,00 

film edukacyjny 3690,00 

Kursy BLS dla 
90 osób 

instruktorzy, materiały dydaktyczne, certyfikacja 
PRC, certyfikaty, kącik kawowy 9480,50 

Kursy 
urazowe dla 

90 osób 

instruktorzy, materiały dydaktyczne, certyfikaty, 
kącik kawowy 7820,00 

materiały opatrunkowe dezynfekcyjne  do szkoleń 3000,00 

sympozjum prelegenci, materiały dydaktyczne 1000,00 

nagrody 

fantom + AED, materiały dezynfekcyjne, elektrod po 
5 szt. dla zwycięskich drużyn 16985,80 

Apteczki dla wszystkich uczestników  1000,00 

Koszulki i czapeczki z logo konkursu dla uczestników i 
sędziów 2500,00 

Medale dla wszystkich uczestników 1200,00 

organizacja 
zawodów 

Poczęstunek(woda, herbatnik, wafelek, owoc) dla 
uczestników konkursu 1000,00 

Konferansjer i akustyk – prowadzenie 1300,00 

nagłośnienie 2460,00 

oprawa logistyczna, podest 3000,00 

film reportażowy 2460,00 

sędziowie 1500,00 

nocleg dla przyjezdnych uczestników z Kostowca, 
Chotyłowa, Stoczka, Sadownego 2542,74 

charakteryzacja pozorantów 1230,00 

Druk materiałów edukacyjnych, zaproszeń, 
dyplomów, gadżetów do projektu 4000,00 

 Suma 89600,00 

 


