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KALENDARIUM
Konsultacje społeczne „Jaki dom sąsiedzki na Kamionku?” trwały od 4 do 26
czerwca 2018 roku. W tym czasie mieszkańcy Kamionka mogli wziąć udział
w różnych formach konsultacji przedstawionych w poniższym kalendarium.

Spotkanie otwierające (z gościnnym udziałem
/ 11 czerwca
Michała Mioduszewskiego z „Trzech pokoi z kuchnią”)
w Pałacu Sinfonia Varsovia

Punkt konsultacyjny, w którym rozmawiano
z mieszkańcami pod sklepem Biedronka
przy ulicy Terespolskiej

/ 13 czerwca

Punkt konsultacyjny, w którym rozmawiano
z mieszkańcami w parku przy Grochowskiej

/ 16 czerwca

Warsztaty dotyczące sposobu działania
domu sąsiedzkiego w kawiarni Organic Cafe

/ 18 czerwca

Warsztaty dotyczące aranżacji wnętrza
domu sąsiedzkiego w kawiarni Organic Cafe

/ 20 czerwca

Spotkanie podsumowujące proces
/ 25 czerwca
konsultacji społecznych w Centrum Promocji Kultury
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STRESZCZENIE
Decyzją władz dzielnicy Praga-Południe na terenie Kamionka powstanie
miejsce integrujące mieszkańców − Dom Sąsiedzki. Będzie to ważny punkt
na mapie dzielnicy, która w ostatnich latach bardzo się zmieniła.
Realizacja programu rewitalizacji (gruntowne remonty kamienic), nowa
zabudowa mieszkaniowa oraz przekształcenia dawnych terenów
przemysłowych spowodowały, że ten obszar bardzo się przeobraził.
To tu mieszkają „ludzie od pokoleń” oraz nowi mieszkańcy Pragi, dlatego
ważne jest stworzenie neutralnej przestrzeni, gdzie sąsiedzi mogą poznawać
siebie nawzajem i swoje najbliższe otoczenie.
Dom sąsiedzki będzie pod opieką Centrum Promocji Kultury; w ramach tego
zadania wyłonione zostaną dwie osoby, które będą pełniły rolę koordynatora
miejsca. Ze względu na stan kamienicy (remont naprawczy szkody) prace
remontowe lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki nie mają
wyznaczonego terminu, jednak nie stanowi to ograniczenia.
Podczas konsultacji społecznych (spotkań, warsztatów i rozmów
z mieszkańcami w ramach punktów konsultacyjnych) rozmawiano z wieloma
osobami, które już są gotowe do działania. Mają swój pomysł na warsztaty,
spotkania lub po prostu chcą pomóc innym. Idea domu sąsiedzkiego dla
wielu uczestników nie była obca, ponieważ aktywnie uczestniczą
w działaniach w innych domach sąsiedzkich, m.in. „Paca 40”.
Innych mieszkańców Kamionka należy do idei przekonać oraz zaprosić
do udziału w wydarzeniach. Część aktywności już dziś może odbywać się
w domu kultury lub na terenie dzielnicy (np. spacery).
W konsultacjach społecznych wzięło udział 102 osób. Aktywni uczestnicy
wypracowali aranżację lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki, wyłonili
listę aktywności, które mogą spodobać się mieszkańcom Kamionka −
najwięcej pomysłów dotyczy gotowania oraz aktywnego spędzania czasu,
również poza lokalem. Dla uczestników konsultacji ważne jest, żeby zadbać
o wydarzenia łączące różnych mieszkańców oraz o program dla seniorów
i młodych rodzin. Podczas konsultacji mieszkańcy zastanawiali się również
nad sprawami organizacyjnymi oraz nazwą domu sąsiedzkiego. Te tematy
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są jeszcze otwarte i wymagają pogłębienia (w zależności od przebiegu prac
remontowych).
Raport zawiera dokładną analizę konsultowanych tematów, diagnozę
dotyczącą struktury społecznej oraz analizę ważnych wątków,
które mieszkańcy poruszali podczas konsultacji społecznych, a które mogą
być ważne przy podejmowaniu kolejnych działań związanych
ze stworzeniem domu sąsiedzkiego na Kamionku.

WSTĘP
Lokalizacja
Lokal przeznaczony na dom sąsiedzki znajduje się w kamienicy przy ulicy
Groszowickiej 17, w okolicy poddawanej rewitalizacji 1. Wokoło znajdują się
budynki w słabym stanie technicznym (mieszkania komunalne), lecz na
przyległych działkach już trwają inwestycje. Kamionek jest rejonem, który w
ostatnich latach zmienia funkcję wiodącą − z przemysłowej na mieszkaniową
oraz podlega gwałtownej gentryfikacji.
W promieniu 300 metrów znajduje się Sąd Rejonowy dla Warszawy PragiPołudnie w Warszawie, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida, zaś w okolicy
mieszczą się instytucje szkolnictwa wyższego i akademiki, m.in. Uniwersytet
Humanistycznospołeczny (SWPS), co generuje spory ruch studentów.
Około 100 m od inwestycji powstaje kompleks kulturalny Sinfonia Varsovia
Centrum – sala widowiskowa na 2000 miejsc, restauracje oraz centrum
edukacji muzycznej.
Można powiedzieć, że lokalizacja kamienicy znajduje się na „styku starej
zabudowy Kamionka oraz nowo powstającej zabudowy wielorodzinnej”.
W bliskiej odległości od komunikacji miejskiej na ulicy Grochowskiej.
W niedalekiej odległości od terenów rekreacyjnych − Park Obwodu Praga
1

Warto zapoznać się ze stroną: www.rewitalizacja.um.warszawa.pl
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Armii Krajowej. Społecznie obszar poddawany jest gentryfikacji. W okolicy
żyje największa w Warszawie społeczność Romów.
Okna lokalu wychodzą na róg ulic, chodnik jest stosunkowo wąski, ale jest
możliwość poszerzenia go kosztem fragmentów trawnika przy elewacji
i bezpośrednio przy ulicy.
Na ulicy Groszowickiej i Chodakowskiej można bez problemów zaparkować
samochodem. Niestety nie ma nigdzie stojaków na rowery. Nowe inwestycje
w okolicy wypełnią puste obszary i podniosą jakość przestrzeni publicznej.

Czym jest dom
sąsiedzki?
Podczas realizacji konsultacji społecznych spotkaliśmy się z różnymi
określeniami dotyczącymi domu sąsiedzkiego, dlatego ważne jest
uspójnienie wiedzy na ten temat. Mieszkańcy w trakcie rozmów z badaczami
mówili o klubie osiedlowym, Centrum Aktywności Lokalnej (CAL), Miejscu
Aktywności Lokalnej.
Warto w tym miejscu wyjaśnić różnicę pomiędzy tymi pojęciami.
Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) to idea, sposób funkcjonowania
polegający na wspieraniu lokalnych pomysłów i działań społecznych
mieszkańców. Jedną z nich jest formuła domu sąsiedzkiego.
Domy sąsiedzkie to finansowane lub współfinansowane przez m.st.
Warszawy miejsca (lokale), których cała przestrzeń przeznaczona jest
wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania
jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom sąsiedzki nie
ma odgórnie ustalonego programu zajęć − to pomysły mieszkańców, grup
nieformalnych i organizacji pozarządowych tworzą na bieżąco plan działania
takiego miejsca. W domu sąsiedzkim mieszkańcy mogą m.in. spotykać
swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i
szkolenia), organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas 2.
Ważnymi wartościami w domach sąsiedzkich są: lokalność, elastyczność,

2

za: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal
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współpraca, otwartość, wzajemność, równy dostęp oraz zaufanie. Miejsca te
wspierają bezpłatnie lokalne działania.
Centrum Aktywności Lokalnej to model działania lokalnego realizowanego
przez organizacje pozarządowe, instytucje lub lokalnych animatorów
stworzona przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL. „Realizacja idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem
jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela.
Jesteśmy pewni, że jest to możliwe przede wszystkim poprzez uruchomienie
potencjału ludzi – «odkrycie siły społeczności»“3.
Kiedyś modne i bardzo powszechne na każdym osiedlu kluby osiedlowe
p e ł n i ł y p o d o b n ą r o l ę „ m i e j s c a s p o t k a ń s ą s i a d ó w ”. Te ra z i d e a
ta rozpowszechniona jest w ramach niektórych wspólnot lub spółdzielni
mieszkaniowych na terenie Warszawy. Dla starszych mieszkańców Kamionka
nazwa „klub osiedlowy” odzwierciedlała ideę domu sąsiedzkiego i była dla
nich bardziej zrozumiała.

Centrum Promocji
Kultury i jego rola
Na styku Kamionka i Grochowa znajduje się Centrum Promocji Kultury
(CPK), czyli dom kultury funkcjonujący przy ulicy Podskarbińskiej 2 od 2008
r. Wcześniej instytucja ta mieściła się w okolicy ulicy Groszowickiej −
na tyłach Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274.
Wcześniejszy lokal był mały i nie mogło odbywać się tam wiele wydarzeń
o charakterze publicznym. Nowy budynek jest bardzo nowoczesny i posiada
duży teren rekreacyjny z fontanną i zielenią.
Dom kultury będzie pełnić rolę operatora, czyli instytucji, która będzie
zatrudniała

dwóch koordynatorów domu sąsiedzkiego. Do tego zadania

zostały już wyznaczone dwie osoby (Mateusz Tomaszewicz i Karolina
Stępniewska). Przez cały proces konsultacji społecznych włączony był pan

3

za: http://www.cal.org.pl/o-nas/jak-dzialamy/misja_i_cele/
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Mateusz Tomaszewicz, który przysłuchiwał się mieszkańcom i rozmawiał
z nimi na temat przyszłego domu sąsiedzkiego. Było to bardzo ważne,
ponieważ badacze chcieli, aby mieszkańcy poznali przyszłych koordynatorów
na etapie konsultacji społecznych domu sąsiedzkiego. Dzięki temu
zaangażowani mieszkańcy będą mieli ułatwiony kontakt w trakcie realizacji
swoich pomysłów na wydarzenia realizowane w ramach idei MAL.

Kamienica i lokal
przeznaczony na
dom sąsiedzki
P r z e d r o z p o c z ę c i e m ko n s u l t a c j i s p o ł e c z nyc h w y ko n a w c y w ra z
z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Praga-Południe i Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) odbyli wizję lokalną w kamienicy
oraz lokalu przeznaczonym na dom sąsiedzki.
Budynek przy ulicy Groszowickiej 17 został wybudowany po 1935, a przed
drugą wojną światową, jako skromna kamienica czynszowa. Nie był
zniszczony podczas działań wojennych. Znajdują się tam mieszkania
komunalne oraz lokal użytkowy na parterze.
Budynek jest podpiwniczony, jednak nie wszystkie pomieszczenia na
najniższej kondygnacji są jednakowej wysokości. Administrowany jest przez
dzielnicowy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Administracja nr 5
na ulicy Siennickiej 44.
Na sąsiedniej działce prowadzona jest budowa apartamentowca.
Rok temu mieszkańcy zauważyli na elewacji oraz ścianach wewnątrz
budynku pęknięcia i rysy. Część lokatorów (18 osób z 4 mieszkań) została
wysiedlona. Głęboki wykop na sąsiadującej działce naruszył stabilność
kamienicy, wschodnia ściana lekko się osunęła i pojawiły się duże rysy
na posadzce oraz na konstrukcyjnych ścianach zewnętrznych.
Wykonane zostało wzmocnienie budynku za pomocą obejm i ściągów
na wysokości poszczególnych wieńców. Prowadzone są badania,
Raport z konsultacji społecznych „Jaki dom sąsiedzki na Kamionku?”

9 z 67
czy pęknięcie zmienia się czy nie. Po ocenie Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego stwierdzono, że budynek będzie zabezpieczony
i sukcesywnie doprowadzany do stanu sprzed zdarzenia. Wstępne
porozumienie zakłada, iż deweloper przywróci obiekt do stanu sprzed
katastrofy, jednak naprawy zaczną się najprawdopodobniej dopiero
po ukończeniu prac ziemnych na sąsiedniej działce.
Nawet gdyby ww. katastrofa budowlana nie miała miejsca, budynek jest
w złym stanie technicznym i wymaga prac ogólnobudowlanych oraz napraw
elewacji.
Sam lokal był wykorzystywany na funkcje usługowe. Prowadzono w nim
bieżącą konserwację. Wykonane zostały również stalowe nadproża
w ścianach między fragmentami lokalu. Prawdopodobnie pierwotnie
pomieszczenia usługowe składały się z czterech oddzielnych przestrzeni,
lecz poprzedni użytkownik zdecydował się na maksymalne możliwe
połączenie pomieszczeń.
Dotychczasowe prace budowlane przeprowadzone w budynku nie wymagały
występowania o pozwolenie na budowę.
Dobre strony lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki:
▪

odpowiedni metraż wnętrza (prawie 70 m2),

▪

ciekawa przestrzeń, która na chwilę obecną podzielona jest na trzy
części (większe pomieszczenia),

▪

duże okna,

▪

lokalizacja na parterze budynku,

▪

drewniane podłogi,

▪

z ulicy widać, co może dziać się wewnątrz lokalu,

▪

zróżnicowanie wysokości podłogi.

Złe strony lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki:
▪

niedostosowane wejście do lokalu dla osób z niepełnosprawnością
ruchową,

▪

niedostosowane toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
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▪

brak terenu zieleni przed lokalem, który mógłby być
wykorzystywany na ogródek,

▪
▪
▪

brak miejsca na stojaki na rowery,
jednostronność lokalu (brak powiązania z podwórkiem),
zróżnicowanie wysokości podłogi jest barierą dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.

Zdjęcia prezentujące stan aktualny kamienicy i lokalu..
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Promocja konsultacji
społecznych
Promocja konsultacji społecznych polegała na dotarciu do jak największej
liczby mieszkańców Kamionka, dlatego zdecydowaliśmy się na informowanie
o procesie na kilka sposobów.
▪

Plakaty i ulotki

D y s t r y b u c j a p l a k a t ó w i u l o t e k by ł a r e a l i zo wa n a d w u e t a p o w o.
Pracownicy ZGN rozwiesili plakaty w strefach wejść do kamienic, którymi
zarządzają. Równolegle prowadzono dystrybucję materiałów na terenie
wspólnot, w blokach TBS, spółdzielniach oraz instytucjach znajdujących
się na terenie Kamionka. Odwiedzano również sklepy oraz lokale usługowe,
z których korzystają mieszkańcy. Ponadto skupialiśmy się na promowaniu
wydarzeń w trakcie ich trwania, wręczając ulotki podczas rozmów
z mieszkańcami.
W sumie rozpropagowano 750 sztuk plakatów oraz 1000 sztuk ulotek.
▪

Rozmowy z mieszkańcami kamienicy wraz z przekazaniem listu od
burmistrza

Proces konsultacji społecznych dotyczył pomieszczenia znajdującego się
w budynku mieszkalnym, dlatego bardzo ważne było dotarcie
z informacjami na temat planów zagospodarowania lokalu do jego
mieszkańców. Istotnym elementem pracy badaczy było poinformowanie
mieszkańców o procesie konsultacyjnym oraz zaproszenie ich do aktywnego
udziału. W tym celu badacze odwiedzali mieszkańców w ich domach
i rozmawiali z osobami, które otworzyły drzwi (badacz był w kamienicy kilka
razy). W trakcie każdej rozmowy informowaliśmy również o dalszych
planach remontowych kamienicy oraz wręczaliśmy list informujący
o konsultacjach od burmistrza dzielnicy.
▪

Rozmowy z mieszkańcami Kamionka podczas dystrybucji materiałów
informacyjnych
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Podczas dystrybucji plakatów i ulotek udało nam się porozmawiać
z napotkanymi mieszkańcami lub osobami pracującymi na terenie
Kamionka. W trakcie rozmów opowiadaliśmy o idei MAL oraz zapraszaliśmy
do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Rozmówcy
podpowiadali badaczom, gdzie można rozwiesić materiały informacyjne oraz
opowiadali o problemach Kamionka. Rozmowy te stanowią ważny element
diagnozy dot. tego terenu.
▪

Internet

Informacje o konsultacjach społecznych rozpropagowano w Internecie,
głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz stron
internetowych Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, na Platformie Konsultacji
Społecznych oraz na stronie internetowej Rady Samorządu Mieszkańców
Osiedla Kamionek.
▪

Informacje w lokalnej prasie

Informacja o konsultacjach społecznych pojawiła się również w gazecie
wydawanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe 4 oraz w Południku Praskim.
▪

Newsletter wysyłany do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
rady osiedla oraz innych podmiotów działających na terenie PragiPołudnie

Dodatkową formą promocji konsultacji społecznych było poinformowanie
lokalnych organizacji pozarządowych, aktywnych mieszkańców, instytucji
działających na terenie Kamionka oraz miłośników tej części Warszawy
za pośrednictwem wiadomości e-mail/newslettera wysyłanych z Urzędu
Dzielnicy Praga-Południe.
▪

Współpraca z animatorką rewitalizacji

Badacze od początku realizacji zlecenia współpracowali z liderkami obszaru
oraz animatorką do spraw rewitalizacji na terenie Pragi-Południe.
Eksperci byli poproszeni o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców
oraz o aktywny udział w konsultacjach społecznych, ponieważ posiadają
cenną wiedzę wynikającą z ich zakresu pracy na terenie Kamionka, która
może przydać się badaczom w dalszej pracy.

4

za: http://dzielnica.pragapld.waw.pl/2018/06/12/jaki-dom-sasiedzki-na-kamionku/

Raport z konsultacji społecznych „Jaki dom sąsiedzki na Kamionku?”

13 z 67

▪

Promocja realizowana przez Centrum Promocji Kultury

W ramach współpracy z CPK przekazaliśmy zbiór materiałów (plakaty
i ulotki) pracownikom domu kultury, którzy je rozdystrybuowali swoimi
kanałami w instytucji oraz podczas trwania Dnia Sąsiada.

Diagnoza
społeczna
Ten podrozdział zawiera zbiór informacji zgromadzonych podczas realizacji
konsultacji społecznych. Naszym zdaniem jest to bardzo ważny element
raportu, z którego będą korzystać koordynatorzy przyszłego domu
sąsiedzkiego.
Kto mieszka na Kamionku?
▪

Zmieniająca się demografia Kamionka

Po d c z a s k o n s u l t a c j i s p o ł e c z n y c h m i e l i ś m y k o n t a k t z r ó ż n y m i
przedstawicielami mieszkańców Kamionka. Wśród nich panuje przekonanie,
że właśnie tu mieszka bardzo dużo seniorów. Wiele osób zauważyło,
że teraz to się zmienia, ponieważ powstają i będą powstawać nowe budynki
mieszkalne, do których wprowadzają się młodzi ludzie.
Zdaniem rozmówców nie ma w okolicy miejsc dedykowanych seniorom.
Można ich spotkać, kiedy stoją w bramach, w sklepach spożywczych lub
w parku. Kawiarnie i miejsca spotkań popularne wśród młodych ludzi nie
są odwiedzane przez tę grupę, ponieważ seniorów nie stać na zakup
„przysłowiowej kawy”.
▪

Starzy mieszkańcy Kamionka

„Nie żyję tu z dziada pradziada, ale żyję tu od zawsze, to jest moje
miejsce”, powiedział jeden z mieszkańców. Na pytanie, dlaczego woli tak
powiedzieć, niż że żyje tu od pokoleń, stwierdził: „to się źle kojarzy,
ze złodziejami, krętaczami i złymi ludźmi, a moja rodzina była inna,
z tradycją”. Rodzimi mieszkańcy tej części Pragi dzieleni są na trzy
kategorie:
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a) ci, którzy doceniają wartość historyczną, są związani z tym miejscem
przez rodziny oraz przez sentyment. Wartością jest dla nich historia
miejsca, z trudem obserwują jak niszczeją kamienice i brukowane ulice.
O każdej ulicy wiedzą dużo i znają wiele ciekawostek, którymi chętnie się
dzielą;
b)

mieszkańcy nazywani „trudnymi”, „wykluczonymi”, „z marginesu”,
„żulami”, „patologią”. Ta grupa charakteryzuje się wycofaniem
społecznym, nie interesuje się tym, co się dzieje dookoła i nie dba
o miejsce zamieszkania. Wynika to z wielu powodów: nadużywanie
różnych używek (alkohol, narkotyki, dopalacze), brak pracy lub
„wyuczona bezradność”. Ponadto mieszkańcy stwierdzili, że ta grupa nie
jest pewna „jutra”, ponieważ mogą być przesiedleni w ramach procesów
remontowych kamienic bądź ich wyburzenia czy też z powodu problemów
z nowymi właścicielami nieruchomości;

c) ci, którzy po cichu przyglądają się jak zmienia się okolica.
Jedna z mieszkanek pracująca w sklepie stwierdziła, że „oni po cichu
umrą i tak znikną z dzielnicy, która dla nich bardzo się skurczyła”.
Grupa ta charakteryzuje się wycofaniem wynikającym z nie nadążania
za zmianami i trendami. To osoby, które „chodzą swoimi drogami”.
▪

Nowi mieszkańcy Kamionka

Ta grupa również składa się z kilku podgrup.
a) ci, którzy przyjechali z odległych miast i nie interesują się tym, co jest
dookoła. Ponieważ „słoma im z butów wystaje”, a mieszkanie kupili
na Pradze, bo „było taniej”. Inni stwierdzili dużo łagodniej, że jest
to grupa bardzo zapracowana i nie ma czasu na nawiązywanie kontaktów
z sąsiadami. Na weekendy często wyjeżdżają do rodzinnych
miejscowości;
b) ci, którzy przeprowadzili się na teren Pragi, a wcześniej mieszkali
w innych dzielnicach Warszawy. Lubią Pragę i cenią jej unikatowy
charakter. Pasjonują się w historii miejsca, na swój sposób dowiadując się
ciekawostek o dzielnicy;
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c) ci, którzy kupili mieszkanie, ale sami tu nie żyją, tylko je wynajmują.
„Na Pradze można zarobić”, wiele osób wynajmuje swoje mieszkania
studentom, imigrantom;
d) imigranci, głównie z Czeczenii, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz
Romowie. Każda z tych narodowości ma swój sposób adaptowania
się i nawiązywania kontaktów. Zdaniem mieszkańców jedyny problem
sprawiają Romowie, ponieważ nie chcą się integrować. Osoby
z mniejszości narodowych skarżyły się, że mają problemy z poznawaniem
sąsiadów, mimo że żyją na tym terenie od wielu lat i często czują się
samotni lub wykluczeni.
Podczas konsultacji mieszkańcy przedstawili jeszcze jeden podział, który
zależy od miejsca zamieszkania.
a) z nowej deweloperskiej zabudowy mieszkaniowej − grupa ta zdaniem
mieszkańców skupiona jest na swoimi miejscu zamieszkania
z ograniczonym dostępem, zabezpieczonym przez ogrodzenie lub
wydzielony teren. Mieszkańcy integrują się ze swoim sąsiadami
z podwórka, natomiast niechętnie poznają osoby spoza bramy/klatki
schodowej lub wspólnoty;
b) ze starych kamienic;
c) z Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS).
Można stwierdzić, że na terenie Kamionka mieszka społeczność lokalna
bardzo zróżnicowana. Niektóre wypowiedzi mieszkańców ujawniały
sympatie i antypatie poszczególnych grup. Warto przyjrzeć się temu
zagadnieniu dokładnie, ponieważ dom sąsiedzki jest miejscem, gdzie
wszyscy mieszkańcy powinni czuć się zaproszeni i być jednakowo
traktowani. Dużym nakładem pracy koordynatorów będzie niwelowanie
stereotypowych określeń i zmniejszanie dystansu. W dalszej części
przedstawiono rekomendacje uwzględniające ten wątek.
Niepewna sytuacja mieszkańców kamienicy Groszowicka 17
Podczas realizacji konsultacji społecznych ważnym elementem pracy
badawczej było poznanie sąsiadów przyszłego domu sąsiedzkiego. W tym
celu badacze udali się do kamienicy i starali się rozmawiać z mieszkańcami,
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pukając od drzwi do drzwi. Wiele osób poznano w trakcie rozmów w progu
mieszkania. Niektórzy nie chcieli rozmawiać, ale w zamian otrzymali list od
burmistrza, materiały informujące czym jest MAL i ulotkę z terminami
spotkań. Podczas rozmów z mieszkańcami wyłoniły się następujące trudne
wątki:
a) brak wiedzy na temat dalszego losu kamienicy,
b) brak informacji czy mieszkańcom grozi przesiedlenie,
c) brak informacji czy kamienica będzie wyposażona w dodatkowe media
(centralne ogrzewanie),
d) brak informacji o harmonogramie prac naprawczych oraz czy na czas
remontu mieszkańcy będą przesiedleni,
e) brak informacji na temat sąsiadów − czy i kiedy wrócą do swoich domów.
Ponadto opowiedziano o problemach, z jakimi na co dzień borykają się
mieszkańcy kamienicy. Podstawowym problemem jest bardzo powszechna
narkomania. Osoby uzależnione zażywają narkotyki w kamienicy i jej
okolicy. Ślady po zażywaniu narkotyków są widoczne; porozrzucane są na
klatce schodowej strzykawki i torebeczki po narkotykach. Narkomani nie
kryją się z tym i zdaniem mieszkańców, nie da się ich „łatwo przepędzić”.
Niektórzy stwierdzili, że w kamienicy jest punkt sprzedaży alkoholu i
narkotyków, ale nie chcieli na ten temat rozmawiać ze względu na brak
poczucia bezpieczeństwa. „Tu żyją dwie grupy mieszkańców − ci co wszystko
mogą i frajerzy” powiedziała jedna z pań. Powszechne jest jej zdaniem
okradanie innych mieszkańców z prądu lub wyrzucanie śmieci na
przestrzenie wspólne.
Kolejnym problemem w tym budynku jest brak dbałości o dobro wspólne.
Na piętrach mieszkańcy mają wspólne łazienki, klatki schodowe nie były
remontowane od lat, na ścianach i sufitach widać pozrywane tynki oraz
wystające kable. Toalety oraz klatki schodowe są brudne i brzydkie,
bo „nie opłaca się tu nic robić”. Żarówki notorycznie są wybijane, ponieważ
zacienione miejsce daje schronienie.
Podczas rozmów mieszkańcy odtworzyli historię kamienicy. Przyczynę
spięcia budynku klamrami, eksmisję sąsiadów oraz czas oczekiwania
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na informacje. Badacze starali się przedstawić wizję przebiegu procesu
remontu, jednak zastrzegali, że informacje te mogą się jeszcze zmienić.
Mieszkańcy budynku nie znają najbliższej perspektywy i nie wiedzą od kogo
mogą uzyskać informacje. Analizując te wszystkie problemy, nie dziwiło nas,
że podczas konsultacji społecznych zainteresowanie mieszkańców tej
kamienicy było znikome. Dla nich ważniejsze są sprawy związane
z bezpiecznym i spokojnym życiem w mieszkaniu, a nie tworzenie miejsca
integracji sąsiedzkiej.
Postrzeganie lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki
Lokal przeznaczony na dom sąsiedzki przez kilka lat wykorzystywany był
jako pracownia rękodzieła artystycznego. To tu znajdował się sklep oraz
można było uczestniczyć w różnych warsztatach. Dzięki temu wiele osób
mówiło, że dom sąsiedzki powstanie „tam gdzie warsztaty dequpage”.
Wcześniejsza usługa była znana i lubiana przez mieszkańców oraz
sprawdziła się w tym lokalu. Wiele osób wyobraża sobie zaaranżowanie
lokalu pod dom sąsiedzki. Inni uczestnicy docenili lokalizację, ponieważ
„do wszystkiego jest blisko”. „Kamienica na zakręcie” to bardzo
charakterystyczne miejsce, łatwo będzie mieszkańcom trafić do domu
sąsiedzkiego.
Jednak wśród uczestników konsultacji pojawiły się niepokój i wątpliwości,
które można podzielić na następujące kategorie:
▪

obawa o stan techniczny kamienicy − „ czy kamienica nie zawali się”,

▪

obawa o czas realizacji remontu (kamienicy i lokalu) − „czy my tego
dożyjemy”,

▪

obawa o tymczasowe działania − „czy to będzie tam na stałe, czy
tylko na chwilę”.

Postrzeganie idei MAL
Idea domu sąsiedzkiego dla wielu mieszkańców Kamionka była czymś
nowym. Nie znali takiej formy integrowania mieszkańców, niektórzy
k o m e n t o w a l i , ż e „ k l u b y o s i e d l o w e p a m i ę t a j ą z m ł o d o ś c i ”.
Natomiast odnotowaliśmy grupę mieszkańców (1/3 uczestników konsultacji
społecznych), którzy dobrze znają ideę MAL, dzięki „Paca 40”.
Uczestniczą tam w warsztatach, korzystają z pomocy prawnej i różnych
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zajęć, sami też są wolontariuszami i aktywnie uczestniczą w życiu tamtej
społeczności. Dwie osoby wspomniały, że notorycznie korzystają z roweru
cargo i „jest to bardzo ważny element wyposażenia domu sąsiedzkiego”.
Niektóre osoby mówiły, że idea i pomysł stworzenia domu sąsiedzkiego na
Kamionku bardzo się podoba, ale niepokoją się, że teren ten wymaga
gruntownej pracy i nie potrafili zdefiniować, dla kogo to miejsce będzie
otwarte. Bali się, że ich sąsiedzi nie są gotowi na takie aktywności albo nie
chcą integrować się z innymi. Stwierdzenia te również padały podczas
warsztatów, kiedy odnotowaliśmy małą frekwencję. Inni obawiali się,
że idea domu sąsiedzkiego może być niezrozumiała i takie miejsce może
być szybko zniszczone lub okradzione. Jedna z mieszkanek stwierdziła,
że „trzeba oswoić mieszkańców i pomału zachęcać ich do działania”.
Natomiast inaczej sytuacja wygląda na osiedlach zamkniętych, np. przy
ulicy Gocławskiej, gdzie idea integracji sąsiedzkiej/idea MAL funkcjonuje
wśród mieszkańców osiedla po swojemu. Mieszkańcy dzielą się zabawkami,
grami i książkami, spotykają na przestrzeniach wspólnych (głównie plac
zabaw dla dzieci), organizują sobie nawzajem urodziny lub atrakcje dla
dzieci. Zdecydowanie tematem przewodnim są ich podopieczni, to przez
dzieci zachodzi podstawowa integracja na osiedlu. Podczas rozmów
z mieszkańcami z tego terenu kilka młodych mam stwierdziło, że na osiedlu
rozwinięta jest również pomoc sąsiedzka (naprawa roweru, pożyczenie
jakiegoś sprzętu), jednak brakuje miejsca, gdzie dorośli mogą w spokoju
spędzić czas w swoim towarzystwie. Dla tej grupy osób bardzo atrakcyjne
byłoby wspólne gotowanie, ponieważ „takiego miejsca u siebie nie mamy,
no chyba, że kogoś zaprosimy do siebie”.
Inaczej wygląda współpraca mieszkańców w ramach mniejszych wspólnot,
które zwykle integrują się w ramach swojej nieruchomości. Tak jest
w kamienicy przy ulicy Kałuszyńskiej 7, gdzie aktywni mieszkańcy (artysta
wraz z sąsiadami) dbają wspólnie o swoje najbliższe otoczenie (podwórko,
historyczną ulicę). Mieszkańcy tego budynku na co dzień „walczą”
z narkomanami, ignorancją wobec historii tego obszaru oraz niszczeniem
okolicy. Jeden z mieszkańców razem ze swoimi sąsiadami zebrali bardzo
obszerną dokumentację zdjęć Kamionka.
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Centrum Promocji Kultury
Centrum Promocji Kultury funkcjonuje na tym terenie od wielu lat.
Mieszkańcy bardzo pozytywnie wspominają czasy, kiedy dom kultury mieścił
się „na tyłach urzędu dzielnicy”. Ten okres jego działalności najlepiej
wspominają osoby starsze, które wtedy z chęcią korzystały z oferty
kulturalnej, teraz ich zdaniem jest za daleko, dlatego nie przychodzą
do niego. Inni stwierdzili, że „to miejsce nie jest dla nas”, „tam nie ma nic
ciekawego”, „to działa, ale jakoś po cichu”, „to chyba jakieś elitarne
miejsce”. Najczęściej słyszeliśmy wypowiedzi, że „byłem/byłam tam raz,
może dwa”. Odnotowaliśmy dużo opinii na temat obiektu, który postrzegany
jest jako zamknięty, niedostępny, „nie wiadomo, czy na terenie można
siedzieć”, „nie widać, czy dom kultury jest otwarty”.
Konsultacje pozwoliły mieszkańcom zrozumieć, że CPK to miejsce, które
będzie wspierać dom sąsiedzki od strony formalnej (finansowanie,
zatrudnienie koordynatorów). To nie budziło żadnych emocji. Wysłuchaliśmy
jedynie kilku obaw dotyczących operatora:
▪

obawa o stworzenie z domu sąsiedzkiego filii,

▪

obawa o budowanie zamkniętego programu (podobnego do CPK).

Historia miejsca
Bardzo ważnym tematem dla mieszkańców Kamionka jest toczący się
od wielu lat spór o granicę jego obszaru. Jedni twierdzą, że Kamionek sięgał
do Siennickiej – inni, że obecna granica jest właściwa.

Podczas dyskusji

zaobserwowaliśmy, że motyw ten jest bardzo interesujący dla wielu grup
mieszkańców. „Czy uda nam się ten spór raz na zawsze rozwiązać?” − pytała
jedna z mieszkanek, która chciałaby ten temat analizować w ramach domu
sąsiedzkiego.
Dodatkowe informacje pozyskane z Badania jakości życia mieszkańców
warszawskich dzielnic z 2015 roku 5
Po zorganizowaniu wszystkich spotkań, punktów konsultacyjnych oraz
warsztatów z mieszkańcami badacze zebrali informacje, które następnie
poddali analizie. Punktem odniesienia do rekomendacji jest Badanie jakości

5

za: http://warszawawliczbach.um.warszawa.pl
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życia mieszkańców Pragi-Południe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
wykresy ilustrujące aktywności mieszkańców.

Wykresy pobrano ze strony Internetowej dot. Badania Jakości życia
mieszkańców Pragi-Południe.
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Jak można było
wziąć udział
w konsultacjach?
Celem konsultacji było zebranie informacji od mieszkańców na temat
pomysłu stworzenia domu sąsiedzkiego na terenie Kamionka wraz
ze zgromadzeniem informacji na temat potrzeb i koncepcji aranżacji
dotyczących lokalu przeznaczonego pod tę funkcję.
Wizyta w budynku z mieszkańcami nie była możliwa podczas spotkań
i warsztatów, ponieważ w lokalu nie ma prądu, wyposażenia i wymaga on
gruntownego sprzątania.

Zdjęcia ze spotkania otwierającego proces konsultacji społecznych.

W ramach konsultacji społecznych zrealizowano:
▪

Spotkanie otwierające proces konsultacji społecznych − 11 czerwca

Konsultacje społeczne rozpoczęliśmy od spotkania otwierającego, na które
zaprosiliśmy Michała Mioduszewskiego − koordynatora domu sąsiedzkiego
„3 pokoje z kuchnią”6. Podczas spotkania swobodnie rozmawialiśmy
na temat funkcjonowania domów sąsiedzkich. Mieszkańcy zadawali dużo
pytań oraz wysuwali wiele spostrzeżeń, które przedstawiono poniżej:
a) ważne jest rozumienie zasad panujących w domu sąsiedzkim,
dzięki czemu program będzie powstawać bez większych trudności;

6

zachęcamy do zapoznania się z domem sąsiedzkim na portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/3pokojezkuchnia/
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b) ważna jest spójna identyfikacja: nazwa wraz z logo. Wymyślanie nazwy
oraz logo zdaniem uczestników spotkania może być bardzo ciekawym
procesem (zastanawiano się nad ogłoszeniem konkursu lub wspólnym
tworzeniem logo przez mieszkańców). Michał Mioduszewski stwierdził,
że nazwa powinna być zrozumiała i atrakcyjna dla różnych uczestników;
c) warto wypracować metodę tworzenia wydarzeń, która mogłaby mieć
charakter check-listy;
d) jak reagować na komercyjne wydarzenia? To pytanie dokładnie
przeanalizowaliśmy, ponieważ wiązało się z propozycją przedstawicielki
apteki, która chciałaby realizować cykl edukacji farmakologicznej.
Mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że nie ma jednego klucza na rozwiązanie
takiej sytuacji;
e) omówiono dokładnie terminy powstania domu sąsiedzkiego i stwierdzono,
że oddalona w czasie perspektywa otwarcia domu sąsiedzkiego nie jest
dobra dla społeczności lokalnej i należy zastanowić się, jak można działać
w ramach domu sąsiedzkiego zaraz po konsultacjach;
f) zasada „tu i teraz” dotyczy dostępności miejsca; zwrócono uwagę,
że mieszkaniec nigdy nie może „odbić się od drzwi”, „nie uzyskać
wsparcia, informacji w pierwszym kontakcie” −

w innym wypadku

już nigdy nie wróci do domu sąsiedzkiego;
g) należy wypracować model współpracy z animatorami kultury oraz
animatorami rewitalizacji;
h) ważne jest wypracowanie „rozpoznawalności” przyszłych koordynatorów
domu sąsiedzkiego, dzięki temu można zmniejszyć dystans pomiędzy
mieszkańcami a instytucją CPK;
i) ważne jest wypracowanie autonomii domu sąsiedzkiego względem CPK.
To powinno dotyczyć zarówno zasad funkcjonowania domu sąsiedzkiego
oraz jego programu;
j) mieszkańcy stwierdzili, że dom sąsiedzki jest niezbędnym miejscem,
w którym należy „osadzić możliwość pisania projektów do Budżetu
Partycypacyjnego”;
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k) ważne jest używanie prawidłowego nazewnictwa, zdaniem mieszkańców
nazwa „sekcja” brzmi lepiej niż określenie „grupa danego interesu”.
Słownictwo może spowodować, że niektóre aktywności mogą być
rozumiane jako wydarzenia zamknięte lub dedykowane ekspertom;
l) animator powinien wyznaczyć sobie na początku pracy na danym terenie
pewne granice swojej aktywności, które zmieniać się będą wraz
z etapami pracy. W pierwszym etapie mieszkańcy mogą być animowani,
w ostatnim koordynator tylko animuje przestrzeń a nie ludzi;
m)miejsce powinno być dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
▪

Punkty konsultacyjne (13 i 16 czerwca)

W ramach konsultacji powstały również dwa punkty konsultacyjne. Pierwszy
z nich pojawił się na skrzyżowaniu ulicy Groszowickiej z ulicą Tarchomińską
(w okolicy sklepu Biedronka), drugi rozłożyliśmy w sobotni dzień na terenie
parku (blisko placu zabaw dla dzieci). Zainteresowanie punktami
konsultacyjnymi było bardzo duże i mieszkańcy chętnie wypowiadali się na
tematy poruszane przez badaczy. Ta forma zdecydowanie podobała się
mieszkańcom Kamionka. Badacze zapisywali ich pomysły na dwóch
planszach oraz przekazywali zainteresowanym ideą domów sąsiedzkich
materiały informacyjne − ulotki i broszury „Miejsca Aktywności Lokalnej, w
tym domy sąsiedzkie w Warszawie?” 7.

Zdjęcia punktu konsultacyjnego w okolicach sklepu Biedronka.

7

Publikacja jest dostępna tu: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/mal
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Zdjęcia punktu konsultacyjnego w parku .

▪

Warsztaty (18 i 20 czerwca)

Pierwszy warsztat poświęcony był sposobom funkcjonowania
i programowania aktywności w domu sąsiedzkim. Mieszkańcy wspólnie
wypracowywali akceptowane przez siebie sposoby działania w ramach domu
sąsiedzkiego. Drugi warsztat poświęcony był tematyce projektowania
wnętrza. Maciej Walczyna (architekt) poprowadził grę, której efektem było
wspólne zaprojektowanie przestrzeni domu sąsiedzkiego uwzględniające
pomysły zebrane na wcześniejszych spotkaniach i rozmowach. Koncepcja
aranżacji wnętrza stworzona podczas tego warsztatu na planszy została
podpisana przez wszystkich twórców i przekazana pracownikowi CPK.
Plansza miała być wyeksponowana w domu kultury. Dzięki temu
mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, mogli zobaczyć
i ustosunkować się do propozycji aranżacji wnętrza lokalu wypracowanej
przez uczestników warsztatów.

Zdjęcie z warsztatów dot. sposobu
funkcjonowania domu sąsiedzkiego.
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Zdjęcia z warsztatów dot. aranżacji
przestrzeni domu sąsiedzkiego

▪

Możliwość wysłania wiadomości e-mail

Przez cały czas trwania konsultacji społecznych zainteresowani mieszkańcy
Kamionka mogli wysyłać wiadomości e-mail ze swoimi pomysłami i uwagami
dotyczącymi domu sąsiedzkiego.
▪

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne (25 czerwca)

Spotkanie podsumowujące odbyło się w siedzibie CPK, czyli przyszłego
operatora. Na spotkaniu razem z Maciejem Walczyną prezentowaliśmy
wyniki konsultacji społecznych. Po prezentacji badacze zainicjowali rozmowę
z mieszkańcami na temat ich gotowości do działania w domu sąsiedzkim,
wizji rozwoju oraz opracowywanych rekomendacji.

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego
konsultacje społeczne
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Uczestnicy
konsultacji
społecznych
Podczas konsultacji społecznych staraliśmy się dotrzeć do jak największego
grona odbiorców. Wydaje nam się, że dotarliśmy do wszystkich grup
mieszkańców pod względem wieku, miejsca zamieszkania. Bardzo dużo
opinii zebraliśmy od seniorów oraz młodych rodzin z dziećmi. Najmniej od
młodzieży. Poniżej przedstawiamy poziom zainteresowania poszczególnymi
formami konsultacji społecznych:
▪

spotkanie otwierające − 15 osób

▪

1. punkt konsultacyjny − 45 rozmówców

▪

2. punkt konsultacyjny − 32 rozmówców

▪

warsztat dot. spraw organizacyjnych − 4 uczestników

▪

warsztat dot. aranżacji lokalu − 5 uczestników

▪

wiadomości e-mail − 1 wiadomości

Podczas rozmów z badaczami wyłoniła się gotowa do działania
dziewięcioosobowa grupa, której przedstawiciele mają wiele pomysłów
i wiedzą, co chcieliby robić razem z sąsiadami. Przez cały czas trwania
konsultacji społecznych mieliśmy okazję rozmawiać z osobami, które były
bardzo zaangażowane i zainteresowane ideą domu sąsiedzkiego, dlatego
wracali do badaczy i dopytywali o przebieg spotkań lub uczestniczyli w kilku
formach konsultacji.
W sumie w konsultacjach społecznych na temat przestrzeni sąsiedzkiej
wzięło udział 102 mieszkańców.
W dalszej części raportu przedstawiliśmy zbiór pozyskanych w trakcie
konsultacji społecznych informacji na temat domu sąsiedzkiego na terenie
Kamionka.
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WYNIKI
KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
Dla kogo i jaki dom
sąsiedzki?
Dla mieszkańców Pragi-Południe oczywiste jest, że miejsce to powinno
być dla wszystkich, żeby była możliwość integracji i ciekawego spędzania
czasu. Wskazano również grupy, o które należy szczególnie zadbać.
Mieszkańcy wytypowali:
▪

dla osób starszych,

▪

dla „nowych mieszkańców”,

▪

dla „trudnych mieszkańców”,

▪

dla mniejszości narodowych.

Badacze podczas rozmów usłyszeli również, że „miejsce to powinno być dla
takich jak my”. „My”, czyli dla osób z osiedli zamkniętych. Ponadto wiele
osób stwierdziło, że miejsce to powinno być dla rodzin z dziećmi oraz grup
nieformalnych. Fundacje lub stowarzyszenia również są mile widziane w
domu sąsiedzkim, ale warto z nimi wypracować odpowiednie zasady
korzystania z przestrzeni, tak by to miejsce nie było przez nich
zdominowane. Przedstawicielka Rady Osiedla powiedziała, że doskonale
rozumie ten problem, ponieważ „w okolicy nie ma dostępnych miejsc, gdzie
w większym gronie można spotkać się i omówić jakiś temat”. Ważne jest dla
mieszkańców również powołanie lokalnego partnerstwa na rzecz Kamionka
(pomiędzy różnymi instytucjami, m.in: kawiarnie, organizacje pozarządowe,
instytucje, firmy, wspólnoty, spółdzielnie), na rzecz zwiększenia zasięgu
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informacji na temat wydarzeń dotyczących m.in. historii Pragi, budowania
społeczności lokalnej, poprawy jakości przestrzeni Kamionka oraz
sportowych wydarzeń.
Miejsce powinno się stać „rozpoznawalnym punktem, tak jak to działa
w przypadku umawiania się pod rotundą lub na patelni, każdy wie, gdzie to
miejsce jest”. Z domu sąsiedzkiego powinny startować wydarzenia
kulturalne oraz sportowe realizowane na terenie Pragi-Południe
(np. wycieczki rowerowe, wspólne bieganie lub spacery historyczne).
Ponadto stwierdzono, że taki dom powinien też spełniać warunki miejsca
pracy dla koordynatora ale też dla osób, które chciałyby popracować w ciszy
i spokoju (tak jak w kawiarniach, tylko bez płacenia za drogą kawę).

Sprawy
organizacyjne
Zadawaliśmy mieszkańcom pytania dotyczące spraw organizacyjnych MAL
z zakresu:
▪

godzin otwarcia,

▪

dni otwarcia,

▪

dobrych praktyk współpracy, czyli jak stworzyć przestrzeń dla
wszystkich,

▪

w jaki sposób to miejsce powinno być zarządzane/koordynowane.

Zdaniem mieszkańców dom sąsiedzki powinien być otwarty o różnych
porach dnia, ponieważ poszczególni użytkownicy mogą to miejsce
odwiedzać w czasie, kiedy nie mają już innych zobowiązań, np. seniorzy
i młodzi rodzice chętniej przychodziliby do domu sąsiedzkiego w godzinach
przedpołudniowych. Młodzież aktywnie może uczestniczyć po zajęciach
szkolnych. Natomiast osoby pracujące deklarowały swoją obecność
po godzinie 18:00, czyli po obowiązkach zawodowych i „po obiedzie w
domu”. Odnotowano wyraźną potrzebę otwarcia miejsca do godzin
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późnowieczornych, tj. do 22:00. Co jest ciekawe, wiele osób stwierdziło,
że wpływ na ich przychodzenie do domu sąsiedzkiego mają pory roku.
Ich zdaniem cykl otwarcia domu sąsiedzkiego powinien być do nich
dostosowany. Zimą więcej osób nie ma pomysłu, co zrobić w wolnym czasie,
na zewnątrz szybko robi się ciemno i jest zimno. Natomiast latem można
korzystać z aktywności na powietrzu i realizować więcej działań poza
budynkiem, np. w parkach.
Mieszkańcy zastanawiali się również, w jakie dni tygodnia dom sąsiedzki
powinien być otwarty; rozmyślali, czy miejsce powinno być otwarte przez
siedem dni w tygodniu. Taka propozycja zyskała wielu zwolenników, jednak
najczęściej podkreślano, że dom sąsiedzki powinien być otwarty
dla mieszkańców przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek − sobota). W trakcie
dyskusji warsztatowych zastanawiano się, czy w niedziele dom sąsiedzki
powinien być otwarty. Z jednej strony stwierdzono, że to jest dobry dzień
na realizowanie aktywności „prosąsiedzkich”, z drugiej zaś, że „to jest dzień
dla rodziny”, a wiele osób chodzi do kościoła czy przygotowuje się
do kolejnego tygodnia pracy. Padła również propozycja, żeby miejsce
to działało jedynie w weekendy, jednak nie zyskała ona powszechnej
aprobaty.
Podczas konsultacji zastanawiano się nad stworzeniem dobrych praktyk
(zasad), które ułatwiałyby pracę w przestrzeni sąsiedzkiej oraz spędzanie
czasu przez sąsiadów w lokalu. Wyłoniona została następująca lista dobrych
praktyk:
▪

Zakaz nudzenia się.

▪

Dni i godziny otwarcia na początku funkcjonowania domu
sąsiedzkiego: poniedziałek − sobota, 10:00-21:00.

▪

Godziny otwarcia powinny być takie same we wszystkie dni
tygodnia, żeby mieszkańcom nie myliło się, kiedy można przyjść do
domu sąsiedzkiego.

▪
▪

Testowanie przez pierwsze miesiące działań w niedzielę.
Koordynator przez pierwsze dwa miesiące powinien aktywnie
zapraszać mieszkańców na wydarzenia (tworzone na bazie potrzeb
przedstawionych w dalszej części raportu), dopiero po tym okresie
można zmienić model pracy wspierający społeczność.
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▪

W okresie letnim działanie poza domem sąsiedzkim, np. w parku,
w ogrodzie Sinfonia Varsovia, innych lokalizacjach.

▪

Nawiązanie trwałych partnerstw z różnymi organizacjami
i instytucjami. Wypracowanie wspólnego modelu wspierania się pod
względem promocyjnym oraz zasobowym, „stworzenie listy, czym
możemy dzielić się na Kamionku”.

▪

Można przychodzić do domu sąsiedzkiego z psami, „jeżeli są dobrze
wychowane”.

▪

Każdy sprząta po sobie, ale do domu sąsiedzkiego powinna
przychodzić osoba, która co jakiś czas sprząta lokal całościowo:
toaleta, okna, itp. Docelowo mieszkańcy proponowali stworzenie
grafiku, kto, kiedy i jak sprząta − to wymaga przetestowania.

▪

W pierwszych miesiącach powinny być bardzo widoczne „karteczki
podpowiadające”, później można je przekazywać nowym
mieszkańcom poznającym dom sąsiedzki. Karteczki podpowiadające
to system oznakowania lokalu oraz pokazania „jak lokal wyglądał
przed Twoim wydarzeniem i do jakiego stanu powinieneś po sobie
posprzątać”. Karteczki podpowiadające, poza zdjęciem, powinny być
uzbrojone w mini checklistę z wykazem, co należy zrobić. Poza tym
ważne jest, żeby mieszkaniec, który pierwszy raz jest w domu
sąsiedzkim, bez problemu „wiedział gdzie jest kubek, gdzie kawa lub
herbata i sam może sobie ją zrobić”.

▪

W wypadku konfliktu lub trudnych sytuacji należy elastycznie
rozpatrywać każdą sprawę. Indywidualne rozwiązywanie problemów
oraz omawianie trudności z osobami zainteresowanymi tematem
jest akceptowanym rozwiązaniem. Nie należy powoływać rady
mieszkańców, ponieważ inni mogliby poczuć się „gorszymi, bo tamci
są uprawnieni”. Pojawiła się również obawa, że rada mieszkańców
działająca przy domu sąsiedzkim może zawłaszczyć miejsce, tworząc
program aktywności tylko dla siebie.

▪

Ze względu na doświadczenie współpracy z „Paca 40” mieszkańcy
jednogłośnie stwierdzili, że należy ograniczać wszelką biurokrację
związaną z tworzeniem wydarzeń. „Nie potrzebuję papierka
o wolontariacie, robię to dlatego bo chcę, bo mam taki kaprys, nie
chcę nic podpisywać”, mówiła jedna z mieszkanek, która stwierdziła
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ponadto, że „umowa wolontariacka jest tylko dla Paca atrakcyjna,
ja to zawsze wyrzucam i to mnie po prostu denerwuje”.
▪

Mieszkańcy obawiają się również „stałych rezydentów”, czyli osób,
które „udzielają się we wszystkim”. Zdaniem uczestników
warsztatów „bycie w domu sąsiedzkim non stop może zniechęcać
innych lub zdominować program”. Nie podano konkretnego sposobu
radzenia sobie z tym problemem, ale zwrócono uwagę, że należy
przyjrzeć się temu zagadnieniu i wspólnie z mieszkańcami
wypracować rozwiązanie.

Co chcielibyśmy
robić w domu
sąsiedzkim?
Po zapoznaniu się z ideą domu sąsiedzkiego mieszkańcy Pragi-Południe byli
bardzo zaskoczeni, że takie miejsce będzie powstawać w ich najbliższej
okolicy. Często mówili, „ale nas panie zaskoczyły”. Po krótce stwierdzano,
„fajnie to ja mam już pomysł”, albo „oj to muszę się zastanowić,
co chciałbym w takim miejscu robić”.
Mieszkańcy w trakcie rozmów często zgłaszali pomysły, które chcieliby
realizować ze swoimi sąsiadami, ponieważ mają pewne umiejętności i mogą
się nimi dzielić. Inni stwierdzali, że nie są gotowi, aby organizować
wydarzenia albo nie mają pomysłu, co mogą zaproponować, ale mają
bardzo dużą potrzebę dowiedzenia się czegoś nowego lub słyszeli o czymś,
co ich zainteresowało i mogłoby się tu odbywać.
Wśród uczestników konsultacji wyłoniły się następujące grupy
użytkowników:
▪

pomysłodawca − osoba, która ma pomysł i chce go zrealizować albo
chce komuś ten pomysł przekazać do realizacji,

▪

realizator wydarzeń − osoba, która nie ma pomysłu, ale może pomóc
w organizacji wydarzenia,
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▪

odbiorcy − tę grupę mieszkańców można podzielić na osoby
potrzebujące wsparcia lub osoby, które są ciekawe nowych
wydarzeń, są nieśmiałe lub chcą poznać coś nowego (nową pasję,
wiedzę),

▪

użytkowników, którzy chcą „po prostu tam być”.

W tabeli poniżej przedstawiamy zbiór propozycji dotyczących aktywności,
które mieszkańcy chcieliby realizować w ramach domu sąsiedzkiego.
Pomysły podzieliliśmy na kategorie:
▪

nauka/warsztaty,

▪

spędzanie czasu wolnego,

▪

aktywności fizyczne,

▪

inne.

nauka/
warsztaty

spędzanie
czasu

aktywności
fizyczne

wolnego

inne

szycie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
(maszyna, szydełko,
druty i inne)

wspólne gotowanie,
pieczenie

treningi biegowe

wymiana sprzętu,
książek, ubrań,
gazet, zabawek,
podręczników, gier,
przepisów i
umiejętności

klub malucha, zajęcia z
integracji sensorycznej

wspólne oglądanie
meczów

gry terenowe

coworking

warsztaty muzyczne
(np. gry na gitarze)

kino sąsiedzkie

stare gry
podwórkowe (kapsle,
klasy, guma,
chowanego, berek,
podchody, państwa miasta)

konsultacje z
logopedą,
psychologiem,
prawnikiem,
lekarzem,
farmaceutą,
pedagogiem

warsztaty LGBT

gra w gry planszowe,
bingo oraz w szachy

dzielnicowe
wycieczki piesze

spotkania z
burmistrzem przy
kawie

warsztaty dequpage

picie kawy

wycieczki
rowerowe

grillowanie w
plenerze

korepetycje

słuchanie poezji

nordic walking

pomoc sąsiedzka
(punkt zbiórki rzeczy
dla potrzebujących)

joga

promocja lokalnych
rzemieślników i
przedsiębiorców
(partnerstwo)

zajęcia z zakresu
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku

wspólne śpiewanie
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warsztaty manicure

spotkania dla rodzin

gimnastyka

baza rodziców,
którzy mogą
opiekować się
dziećmi (bank czasu)

warsztaty malarstwa i
rysowania

klub mam

kuglarstwo

prowadzenie ogródka

warsztat street art
(malowanie murali)

klub filmowy

tańce

punkt jadłodzielni

warsztaty rowerowe (jak
naprawić i konserwować)

klub dyskusyjny, np.
o pasjach

zajęcia
międzypokoleniowe

spotkania z
podróżnikami

warsztaty świąteczne
(tworzenie ozdób)

spotkania dot.
lokalnej historii

zajęcia terapeutyczne

klub taty (jak
spędzać czas z
dzieckiem)

warsztaty renowacji
mebli

slajdowiska

warsztaty fotograficzne

klub brydżowy

Pomysły na aktywności wyróżnione w tabeli pogrubioną czcionką były
zgłaszane najczęściej.
Potrzeba związana z gotowaniem zgłaszana była najczęściej przez
przedstawicieli różnych grup mieszkańców Kamionka.
Wyodrębniono następujące propozycje:
▪

Osoby starsze chciałyby uczyć młodych gotowania;

▪

Wymianę przepisów zgłaszały różne osoby. Młodzi rodzice, chcieliby
wymieniać się przepisami na dziecięce „sprawdzone przepisy”,
np. dla niejadków;

▪

Wspólne gotowanie zgodne z trendami: ekologiczne, zero waste,
bez glutenu;

▪

Przedstawiciele mniejszości narodowych chcą promować swoją
kulturę oraz łamać bariery przez pokazywanie jak gotuje się
tradycyjnie w Białorusi, na Ukrainie, na Kaukazie, w Kazachstanie;
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▪

Osoby pasjonujące się robieniem np. nalewek, win, chciałyby
wymieniać się przepisami, poradami oraz „ginącymi tradycjami
kulinarnymi”;

▪

Młodzi rodzice widzą potencjał w gotowaniu jako element integracji
sąsiedzkiej, wyobrażają sobie pozytywne warsztaty, podczas których
dużym zainteresowaniem cieszyłyby się „smakami dzieciństwa”.

Wiele osób zgłaszało chęć spędzania czasu wolnego, bez konkretnego
wskazania, co chciałyby robić, chciałyby „po prostu tam być i pić kawę”.
Duży entuzjazm wywołały również rzadko zgłaszane aktywności, ale
w momencie, kiedy mieszkańcy czytali uzupełniane plansze w punktach
konsultacyjnych, stwierdzali, że to „super pomysły i na pewno przyjdą”.
Do takich aktywności należały:
▪

Korepetycje dla dzieci (głównie z matematyki);

▪

Warsztaty z manicure, które polegałyby na wspólnym malowaniu
paznokci podczas rozmawiania i picia kawy. Panie stwierdziły, że
mogłyby wymieniać się kolorami lakierów do paznokci lub
umiejętnościami. „Zazwyczaj zajmuje mi to dwie godziny, a wtedy
zawsze jestem sama, a tak to miałabym z kim pogadać”, stwierdziła
pomysłodawczyni;

▪

Spotkania wspólnot, które mogłyby przyciągnąć innych słuchaczy.
Dzięki temu zwiększyłaby się frekwencja, która jeśli byłaby bardzo
mała i przychodziłyby ciągle te same osoby;

▪

Prowadzenie ogródka. To pomysł, który jest trudny w realizacji
w okolicy kamienicy, ponieważ nie ma tam za dużo przestrzeni do
realizowania takiej aktywności. Natomiast mieszkańcy wpadli na
pomysł, że można to robić w innym miejscu, np. na terenie Sinfonii
Varsowia8;

▪

Pomysł stworzenia punktu jadłodzielni był bardzo atrakcyjny
szczególnie dla młodych osób.

Powodów, dla których mieszkańcy chcieliby przychodzić do domu
sąsiedzkiego było wiele. Poniżej przedstawiamy zestawienie:
▪
8

poznawać sąsiadów,

Na terenie Sinfonii Varsowia jest ogródek, o którym mieszkańcy nie wiedzieli. Tak samo nie wiedzieli mieszkańcy o ogródku przy CPK.
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▪

plotkować,

▪

„mieć swoje miejsce”,

▪

aktywnie/ciekawie spędzać czas,

▪

realizować swoje pasje,

▪

odpoczywać,

▪

pracować,

▪

mieć chwilę dla siebie (wspólne malowanie paznokci),

▪

dowiadywać się różnych (ciekawych/lokalnych) informacji,

▪

wymieniać się (umiejętnościami, rzeczami),

▪

dzielić się wiedzą.

Wiele osób zdeklarowało gotowość stworzenia wydarzenia. Ich pomysły
wiązały się z umiejętnościami, które są dla nich bardzo ważne (pasja albo
czują się w nich bardzo silnie). Poniższy zbiór umiejętności może być bardzo
przydatny w stworzeniu programu aktywności mieszkańców w pierwszych
miesiącach działania MAL:
▪

warsztaty rowerowe,

▪

warsztaty warzenia piwa, wina, nalewek9,

▪

warsztaty kulinarne (poznawanie różnych kultur),

▪

organizacja wycieczek po Warszawie (rowerowe, biegowe, piesze,
z kijkami),

9

▪

warsztaty fotografii (otworkowa, plenerowa),

▪

wyprzedaże garażowe/wymienniki,

▪

warsztaty taneczne,

▪

warsztaty masażu,

▪

korepetycje (z matematyki),

▪

nauka szycia,

▪

pogadanki na temat zdrowia/zażywania leków,

▪

warsztaty dla seniorów (m.in. gra w szachy),

Przy zaznaczeniu, że konsumpcja na terenie Domu Sąsiedzkiego jest zakazana.
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▪

warsztaty o Kamionku (zbieranie historii, opowiadanie ciekawostek
o miejscu zamieszkania sąsiadów),

▪

warsztaty LGBT.

Potrzeby związane
z przestrzenią
Podczas rozmów na temat lokalu mieszkańcy stwierdzili, że metraż jest
wystarczający, zróżnicowanie poziomów podłogi ciekawe, ale nie jest
to miejsce, które jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
„Byłam tam na warsztatach, bardzo fajne miejsce, ale jednak nie dla
wszystkich”, tak powiedziała jedna z mieszkanek. Poza tym spostrzeżeniem
uznano, że lokal można podzielić na kilka stref:
▪

przestrzeń bez dzieci/pokój relaksacyjny lub do cichej pracy
mieszkańców i koordynatorów,

▪

przestrzeń informacyjną (ulotki i informacje o tym co dzieje się
w okolicy),

▪

kuchnię (z następującym wyposażeniem: lodówka, kuchenka,
zmywarka, miejsce do składowania),

▪

kącik dla dzieci (zjeżdżalnia, kulki, zabawki, książeczki),

▪

toaletę,

▪

kącik do siedzenia,

▪

salę warsztatową,

▪

strefę wejściową.

Wyposażenie lokalu powinno również uwzględniać następujące meble:
▪

duży stół,

▪

kanapy,

▪

krzesła,

▪

szafki na materiały,
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Lokal powinien być wyposażony w następujące sprzęty:
▪

maszyny do szycia,

▪

telewizor/projektor z ekranem,

▪

Wi-fi,

▪

narzędzia do majsterkowania,

▪

gry (planszowe, ping-pong),

▪

rower cargo do wypożyczania (jest taka możliwość na Paca 40).

Nazwa domu
sąsiedzkiego
Ważnym elementem tworzenia domu sąsiedzkiego jest nadanie miejscu
odpowiedniej nazwy, która jest charakterystyczna i zrozumiała
dla mieszkańców danej społeczności. Nazwy wymyślone podczas konsultacji
społecznych odwołują się do lokalnych aspektów: nazwy dzielnicy, skojarzeń
z domem.
Pomysłów nie było dużo, ponieważ mieszkańcy stwierdzili, że jest jeszcze
dużo czasu do otwarcia domu sąsiedzkiego i można jeszcze wymyślić kilka
propozycji. W sumie zebrano 15 pomysłów na nazwę.
Poniżej przedstawiamy całą listę propozycji:
▪

„Dziupla”,

▪

„Kamionek”,

▪

„Drugi dom”,

▪

„Przyjaciele

▪

▪

▪

„Domek
Kamionek”,

▪

„Sąsiedzi na
swoim”,

Kamionka”,

▪

„Chodak”,

„Przy

▪

„Chodaczek”,

Groszowickiej”,

▪

„DS Kamionek”,

„Na zakręcie”,

▪

„CALinka” (mały
CAL),
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▪

„Darmowy dom”,

▪

„Nasz dom”,

▪

„SZPG” (super
zabawa przy
Groszowickiej)

Zadawaliśmy pytanie, kiedy i w jaki sposób powinna być nadana nazwa domu
sąsiedzkiego. Wyłoniły się dwie propozycje:
▪

nadanie nazwy powinno nastąpić przed otwarciem domu
sąsiedzkiego, żeby promocja miejsca uwzględniała konkretną nazwę
oraz lokalizację;

▪

można przeprowadzić dodatkową akcję promującą ideę domu
sąsiedzkiego, organizując konkurs na nazwę. Poza urnami w
ważnych miejscach, mógłby powstać punkt zbierania propozycji.
Ważne jest też wytłumaczenie nazwy, tak by wszyscy w ramach
konkursu rozumieli zgłaszane propozycje.

Promocja działań
domu sąsiedzkiego
Bardzo ważne jest stworzenie sposobu promocji, który spowoduje,
że mieszkańcy Kamionka będą wiedzieli o działaniach w domu sąsiedzkim.
Podczas konsultacji zastanawialiśmy się, w jaki sposób można skutecznie
dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców. Poza tym ważne jest
umiejętne promowanie wydarzeń na terenie Pragi-Południe, ponieważ
sąsiedzi z dalszych części dzielnicy mogą chcieć przyjeżdżać na wydarzenia
organizowane na większą skalę.
W trakcie konsultacji mieszkańcy zaproponowali, aby stworzyć partnerstwo
różnych instytucji działających na terenie Kamionka. Ważne jest jego
formalne zatwierdzenie, ponieważ „wtedy będzie postrzegane
na poważnie”.
Podstawową formą promowania wydarzeń powinny być plakaty, które poza
zabudową wielorodzinną powinny być dystrybuowane na terenie parków,
w szkołach i Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe. Dodatkowo dla osób
korzystających z Internetu na portalach społecznościowych − w grupie
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mieszkańców Kamionek oraz na stronie Rady Samorządu Mieszkańców
Osiedla Kamionek.
Dom kultury oraz Urząd Dzielnicy Praga-Południe powinny wydzielić
wyraźne sekcje w strefach wejść do budynków, w celu stworzenia
przestrzeni do informowania o domu sąsiedzkim. Tablica informacyjna
powinna pojawić się również przed kamienicą, w której będzie dom
sąsiedzki.
Młodzież oraz dzieci stwierdziły, że dla nich zaproszenia będą ciekawe,
jeżeli zobaczą jakieś filmiki z wydarzeń, które się odbywają w domu
sąsiedzkim, dzięki temu „przekonamy się, czy warto tam pójść”,
powiedzieli chłopcy podczas rozmowy w parku.
Zaproponowano również stworzenie wydarzeń inauguracyjnych, na których
mieszkańcy będą budować meble, sprawdzać postępy prac remontowych
w domu sąsiedzkim. Inni z kolei uważali, że imprezy na rzecz domu
sąsiedzkiego powinny być traktowane jako promocja na terenie całego
Kamionka, „imprezy podwórkowe lub jakieś inne wydarzenia na terenie
Kamionka, to powinien być przedsmak domu sąsiedzkiego”.
Stwierdzono również, że „skoro nie wiadomo, kiedy powstanie dom
sąsiedzki w tym lokalu, to możemy zrobić bloga/stronę internetową/
fanpage, który będzie pokazywać postępy wirtualnego domu sąsiada”,
zaproponowała aktywna mieszkanka. Dzięki temu jej sąsiedzi będą mogli
sprawdzać, co się dzieje, oswajać się z myślą, że takie miejsce powstaje.
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Rekomendacje
dotyczące
stworzenia domu
sąsiedzkiego
Na podstawie rozmów z mieszkańcami opracowaliśmy rekomendacje, które
mogą być pomocne dla przyszłych koordynatorów domu sąsiedzkiego.
Lista ta może się przydać do analiz na etapie oczekiwań, aż dom sąsiedzki
zostanie otwarty w lokalu przy ulicy Groszowickiej 17.
Podstawowym założeniem rekomendacji jest działanie w trybie „już”, tj. nie
należy czekać na wyremontowanie i otwarcie lokalu przeznaczonego na
dom sąsiedzki, gdyż niektóre aktywności mieszkańców już można
realizować w Centrum Promocji Kultury. Ważne jest, żeby mieszkańcy mieli
poczucie ciągłości procesu powstawania przestrzeni sąsiedzkiej oraz
wsparcie koordynatorów. Z racji, że mieszkańcy i my (badacze) nie wiemy,
kiedy lokal w kamienicy będzie wyremontowany, nie można czekać
z realizacją pomysłów mieszkańców. Osoby, które wyraziły chęć działania
lub zainteresowały się ideą domu sąsiedzkiego powinny mieć możliwość
(miejsce i wsparcie) realizacji swoich aktywności.
Rekomendujemy:
▪

Budowanie autonomii instytucjonalnej pomiędzy domem sąsiedzkim
a domem kultury powinno być odroczone do czasu otwarcia lokalu w
budynku przy ulicy Groszowickiej. Należy zmienić wizerunek CPK miejsce to powinno stać się przestrzenią otwartą i zachęcającą do
działania w różnym wymiarze.

▪

Przygotowanie koordynatorów do pracy w CPK, przeszkolenie całego
personelu domu kultury (w tym portierów) na temat podstawowych
informacji dotyczących domu sąsiedzkiego, idei i tymczasowego
realizowania zadań domu sąsiedzkiego w CPK.

▪

Stworzenie bazy podmiotów zainteresowanych partnerstwem na
rzecz Kamionka;
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▪

Opracowanie wyraźnej i zrozumiałej kampanii informacyjnej na
temat domu sąsiedzkiego w CPK, zaproszenie do współtworzenia
akcji informacyjnej zaangażowanych mieszkańców. Ważne jest
przekazywanie każdej zainteresowanej osobie mini ulotki z danymi
do koordynatorów domu sąsiedzkiego (gdzie, kiedy i jak można
nawiązać kontakt z koordynatorem, żeby móc stworzyć wydarzenie
lub w wydarzeniach uczestniczyć). Ulotki powinny być dostępne w
domu kultury i instytucjach wspierających ideę; kampania
informacyjna powinna obejmować:
a) przestrzeń domu kultury (strefa wejścia, ogród, tablice
informacyjne),
b)strony internetowe, portale społecznościowe i inne kanały
komunikacji CPK. Opracowanie spójnej informacji dla
mieszkańców, którzy korzystają z różnych form
komunikowania się,
c) na terenie Kamionka (w szkołach, przyjaznych instytucjach),
d)w lokalnej prasie.

▪

Przygotowanie przestrzeni w budynku domu kultury na działania
bezpłatne w ramach domu sąsiedzkiego (najlepiej będzie przekazać
na ten cel jedno pomieszczenie dedykowane tylko i wyłącznie funkcji
domu sąsiedzkiego). Zapewnienie podstawowych materiałów dla
osób, które chciałyby w takim miejscu spotykać się, np. czajnik,
kubki, materiały piśmiennicze.

▪

Opracowanie metody pracy terenowej - praca na terenie podwórek,
parków, skwerów; realizowanie mnogich form imprez/wydarzeń w
przestrzeni Kamionka;

▪

Koordynatorzy powinni zadbać o rozpoznawalność ich na terenie
Kamionka;

▪

Odezwanie się do osób, które były bardzo aktywne podczas
konsultacji społecznych i razem z nimi stworzenie pierwszych
wydarzeń plenerowych oraz aktywności wewnątrz budynku CPK;

▪

Promowanie idei domu sąsiedzkiego w trybie ciągłym, przy każdej
okazji i każdym wydarzeniu realizowanym w ramach CPK;
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▪

Koordynator powinien nawiązać kontakt z zarządcami różnych
kamienic, osiedli zamkniętych i bloków TBS w celu wypracowania
strategii wieszania i zdejmowania plakatów informujących o
działaniach domu sąsiedzkiego.

▪

Aktualizowanie przez koordynatorów informacji na temat postępów
prac remontowych w kamienicy przy ulicy Groszowickiej 17;

▪

Dostęp do niniejszego raportu z konsultacji w wersji papierowej dla
osób zainteresowanych ideą domu sąsiedzkiego w domu kultury w
strefie wejściowej/poczekalni/holu/innej;

▪

Po zakończeniu prac remontowych realizowanych w lokalu warto
razem z mieszkańcami opracować imprezę otwierającą;

▪

Na czas remontu lokalu oraz w pierwszych miesiącach po otwarciu
rekomendujemy stworzenie wyraźnej tablicy informacyjnej, na
której będą umieszczone najważniejsze informacje dotyczące tego,
co się działo do tej pory, aktualnych informacji o tym, co się dzieje
w domu sąsiedzkim oraz to, co jeszcze zostało do zrobienia wraz z
informacją z kim w sprawie MAL można się kontaktować (dane
kontaktowe do koordynatora);
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ANALIZA
ARCHITEKTONICZNA
Pomieszczenie
P r z e d m i o t e m wa r s z t a t ó w b y ł a p r z e s t r z e ń l o k a l u u ż y t ko w e g o
przeznaczonego na Dom Sąsiedzki na Kamionku. Lokal ma 67,8 m² i jest
w dobrym stanie technicznym. Ma dwa wejścia – niestety żadne z nich nie
spełnia wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:
▪

Poziom podłogi waha się od 36 do 100 cm nad poziomem terenu.

▪

W lokalu różnica poziomów to prawie 70 cm.

▪

Zewnętrzne schodki nie spełniają wymagań Warunków Technicznych
jakim powinnny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

▪

Pomieszczenie sanitarne nie spełnia wymaganych parametrów,
nie ma odpowiednich sprzętów.

Lokal jest jednostronny i wszystkie okna wychodzą na północ, jednak
pomieszczenia są odpowiednio doświetlone światłem dziennym. Same
okna były wymienione w niedalekiej przeszłości, prace wykonano nawet
bez zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Ramy wykonane są z PCV.
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Rzut lokalu przeznaczonego na dom sąsiedzki: inwentaryzacja pomieszczeń.

Pomieszczenia mają około 360 cm wysokości i są wentylowane
grawitacyjnie za pomocą dwóch przewodów kominowych. Teraz lokal
składa się 4 sąsiadujących i przenikających ze sobą głównych przestrzeni –
trzech o powierzchni około 17m² i jednego około 15m². Podłączenia wody
i przewody wentylacyjne znajdują się na przeciwległej do okien ścianie.
Na posadzce znajduje się lastryko (w częściach lokalu o niższej rzędnej
posadzki) i surowe deski (w wyższej części lokalu).
Lokal wyposażony jest w dwie pary drzwi zewnętrznych, są one jednak
bardzo wąskie – poniżej 70 cm w świetle, więc wejście nie spełnia
podstawowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Dodatkowo nad wejściem nie ma wymaganego
daszka oraz bezpośrednio za progiem znajdują się kilkustopniowe schodki.
Konieczne jest dostosowanie lokalu do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Różne poziomy posadzki, brak dostosowanej
toalety, niemożliwe do pokonania drzwi wejściowe uniemożliwiają teraz
skorzystanie z lokalu osobie o obniżonej sprawności ruchowej.
W lokalu dotychczas działał lokal usługowy. Widać ślady zaaranżowania
kuchni, toalety i zaplecza porządkowego, ale pomieszczenia te sprawiają
wrażenie bardzo prowizorycznych i nadają się do wyburzenia.
Konieczne jest zaaranżowanie toalety realnie dostępnej dla osób
z niepełnosprawnościami. Musi zostać zapewniona możliwość transferu
równoległego z wózka na toaletę, umywalka powinna umożliwiać
wjechanie kolanami pod nią. Z domu sąsiedzkiego korzystać będą dzieci,
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więc warto pomyśleć zarówno o przewijaku dla najmłodszych, jak
i stołeczku i nakładce na WC dla trochę starszych dzieci.
Dostosowanie lokalu powinno zostać przeprowadzone w zgodzie
z wytycznymi lub przynajmniej zaopiniowane w biurze pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności i uwzględniać potrzeby
osób z szerokim spektrum niepełnosprawności ruchowych, osób starszych.
Stan techniczny budynku, jego struktura sprawiają, że nie rekomenduje
się poważnych zmian układu konstrukcyjnego. Jest to obarczone sporym
ryzykiem i może spowodować znaczne koszty.

Wykończenie
Posadzki lastrykowe należy poddać renowacji lub zmianie na inny materiał.
Mają sporo pęknięć a po wschodniej stronie posadzka nie jest pozioma.
W środkowej części deski podłogowe są imponujące, ale bardzo trudne
w utrzymaniu w czystości. Projektant będzie musiał zdecydować czy
postawić na tożsamość, czy też na to, by pomieszczenie było praktyczne.
Ściany i sufit pomalowano na biało. Sufit jest tynkowany, nie występują
widoczne instalacje, przewody do opraw oświetleniowych prowadzone
są podtynkowo.
Ścianki działowe są murowane, ale nie stanowią elementu
konstrukcyjnego. Warto pamiętać, że po usunięciu ścian będzie trzeba
uzupełnić zarówno posadzki jak i wykończenie sufitu.
W tym momencie lokal nie jest wyposażony w oprawy oświetleniowe.
Licznik jest zdemontowany. Jednak samo okablowanie wygląda na świeżo
położone i możliwe do częściowej adaptacji. Tablica rozdzielcza znajduje
się na wewnętrznej ścianie budynku w istniejącym pomieszczeniu zaplecza
gospodarczego. Lokalizacja tablicy powinna pozostać niezmieniona, by nie
prowadzić prac elektrycznych poza lokalem przeznaczonym na dom
sąsiedzki. W lokalu nie ma głównego, pożarowego wyłącznika prądu.
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W lokalu znajdują się stare grzejniki żeliwne. Nie ustalono podczas
konsultacji, jakie jest źródło ciepła w lokalu. Nie ma instalacji kurtyny
powietrznej. Należy założyć wyposażenie lokalu w nową instalację CO.
Wentylacja realizowana jest grawitacyjnie, lokal wyposażony jest w dwa
przewody ø160 mm. Przy założeniu, że w domu sąsiedzkim będą odbywały
się wydarzenia na kilkanaście/kilkadziesiąt osób, należy założyć,
że

konieczne będzie wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem

ciepła. Instalacja chłodzenia raczej nie będzie konieczna, ale powinno być
to jeszcze potwierdzone na etapie projektu.
Zastosowane okna PCV są bardzo szczelne, jeśli projektant uzna,
że wystarczająca będzie wentylacja grawitacyjna bądź nie będzie
możliwości zlokalizowania czerpni i wyrzutni powietrza, koniecznie należy
zainstalować napowietrzaki.
W lokalu jest jeden pion kanalizacyjny i dwa podejścia wodne,
zlokalizowane na ścianie przeciwległej do ściany z oknami. Obecnie
pomieszczenie jest puste i nie ma żadnych mebli.
Lokal należy dostosować do Warunków Technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Lokal jest w starym budynku i to powoduje, że ma niepowtarzalną
tożsamość. Różnice poziomu posadzki są zarówno wadą lokalu –
konieczność pokonywania schodków − jak i zaletą, gdyż pomieszczenia
są efektowne przestrzennie.
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Warsztat dotyczący
aranżacji wnętrza

Fragment planszy - zapisu warsztatów.

Pracowano metodą architektoniczną, ustawiając na rzucie pomieszczenia
wydrukowanym w skali odpowiednie kształty mebli. Następnie elementy
zostały przytwierdzone do planszy i udokumentowane na zdjęciach.
W toku dyskusji oraz gry partycypacyjnej wyłoniła się wstępna koncepcja
remontowanej przestrzeni.
Powstała w ten sposób plansza była inspiracją oraz punktem wyjścia
d o o p ra c o wa n i a P r o g ra m u F u n k c j o n a l n e g o — U ż y t ko w e g o i d o
wypracowania studium tego lokalu.
Wydzielono podstawowe części funkcjonalne oraz dyskutowano
o wyposażeniu lokalu.
1.Podstawową decyzją jest przeniesienie drzwi w otwór okienny
w środkowej części lokalu.
a) Dotychczasowy otwór drzwiowy jest zbyt wąski. Poszerzanie
otworów w osłabionej ścianie konstrukcyjnej jest
problematyczne. Lepiej wykorzystać istniejące nadproże
jednej z witryn,
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b) Lokalizacja wejścia na wyższym poziomie lokalu da dostęp
osobom z niepełnosprawnościami do najważniejszych funkcji
oraz wgląd w całość lokalu,
c) Na zewnątrz należy pokonać różnicę poziomów około 90 cm.
Przed budynkiem nie ma wystarczającego miejsca do
lokalizacji pochylni. Rekomenduje się lokalizację odpowiednio
zabezpieczonego podnośnika nożycowego.
2.Lokal składa się z 4 części, których powierzchnia waha się
od około 16 do 20 m².
a) Strefa wejściowa z garderobą, magazynem, toaletą
i terminalem komputerowym,
b) Po lewej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie
spotkań wyposażone w krótki ciąg kuchenny,
c) Najdalej po lewej stronie znajduje się pomieszczenie
wielofunkcyjne do organizacji wydarzeń, projekcji lub
aktywności fizycznej,
d) Po prawej stronie od wejścia znajduje się pomieszczenie
cichej pracy, mieszczące też biurko animatora.

Transkrypcja planszy warsztatów partycypacyjnych na rysunku technicznym.

3.Wydzielono WC dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
na wprost wejścia:
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a) WC zaprojektowane jest w taki sposób, by można
było zaaranżować przesiadkę z wózka na WC oraz
swobodnie obrócić się nawet większym –
mechanicznym wózkiem,
b) Umywalka wyposażona w krótki specjalistyczny syfon
umożliwiający wjazd kolan osoby poruszającej się na
wózku pod spód,
c) Miska ustępowa powinna być przedłużona lub
klasycznie montowana, ważniejsze, by wyposażona
była w poręcze ułatwiające przesiadkę,
d) Suszarka, dozownik do mydła itp. powinny być na
poziomie umożliwiającym korzystanie osobom na
wózkach oraz wykonane w kontrastowym kolorze,
e) W WC powinny znaleźć się: składany przewijak, kosz
na śmieci, szczotka do WC oraz uchwyt papieru
toaletowego, stołeczek i nakładka na deskę dla dzieci
starszych,
f) M o ż n a r o z w a ż y ć z a p r o j e k t o w a n i e s y s t e m u
przywoławczego (w razie problemów, można wezwać
wsparcie), jednak w tak małym lokalu nie jest to
konieczne.
Łazienka powinna być zaprojektowana zgodnie z wytycznymi pełnomocnika
Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności 10.

z wytycznymi można zapoznać się na tu: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642E44AB610EBAF,frameless.htm
10
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0
Przykładowa toaleta dostępna (układ, materiały)

4.Bezpośrednio przy wejściu, obok WC znajduje się przestrzeń
umożliwiająca zaparkowanie wózków dziecięcych i odwieszenie
kurtek. Doświadczenie wskazuje, że nie wszyscy będą chcieli
zdejmować okrycia wierzchnie, lecz powinni mieć taką
możliwość.
a) Przestrzeń ta powinna zostać wyłożona wycieraczką
obiektową zbliżoną wzornictwem do wykładziny
dywanowej,
b) Wieszak ścienny, z płytą zapobiegającą brudzeniu
ściany i okryć,
c) Niewielka szafka na buty dla stałych bywalców –
w niektórych domach sąsiedzkich zmienia się buty,
d) Ta b l i c a o g ł o s z e n i o w a l u b f r a g m e n t ś c i a n y
przystosowany do wieszania najważniejszych
informacji i komunikacji z mieszkańcami,
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e) Centralnie umieszczony terminal komputerowy
zapewniający dostęp do internetu pełniący rolę
infokiosku.

5.Obok WC znajduje się niewielkie pomieszczenie magazynowe.
Można tam zarówno chować dokumenty (rekomendowana
szafka zamykana na klucz) jak i aktualnie nieużywane meble i
elementy wyposażenia.
6.Po wejściu do lokalu po lewej stronie zlokalizowano miejsce
spotkań - kuchnię.
a) To serce lokalu, znajdują się tu stoły, krzesła i ciąg
kuchenny,
b) Meble można aranżować w dowolny sposób, ważne,
by zakupiony sprzęt dawał wiele możliwości aranżacji
przestrzeni. Na etapie projektu nie sposób
przewidzieć wszystkich aktywności, które będą miały
miejsce w lokalu, więc meble muszą być możliwie
lekkie i mobilne, najlepiej na kołach.
•

Stoły powinny być modułowe –
przyjęto moduł 60 x 80 cm, 3 sztuki
a) Nogi cienkie w samych narożnikach
przynajmniej 2 z nich powinny być
wyposażone w kółka, by przewozić
meble jak taczkę,
b) Blaty o zwiększonej odporności.
Będą to bardzo mocno używane
meble i tutaj nie powinno być
oszczędności,
c) Stoły można ustawić w duży stół,
przy którym usiądzie 8–10 osób,
rozstawić w 3-4 osobowe stoliki,
wykorzystać jako wyspę lub bufet
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podczas np. warsztatów
kulinarnych.
•

Krzesła z możliwością sztaplowania lub
składania, 12 sztuk.

a) K r z e s ł a n i e t a p i c e r o w a n e , o m o c n e j
konstrukcji,
b) Ślizgacze.

0

0

Przykładowe meble

▪ Ciąg kuchenny nie musi być rozbudowany.
Kuchnia albo będzie pełnić funkcje
pomocnicze, jak parzenie kawy lub herbaty.
Na wydarzeniach takich jak pieczenie
pierniczków czy warsztaty kulinarne będzie
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musiała zostać rozbudowana o pomocnicze
blaty – stoły.
a) W ciągu nie może zabraknąć lodówki (może
być podblatowa – do zabudowy), zmywarki
(60 cm, do zabudowy), zlewu z ociekaczem,
płyty grzewczej i piekarnika. Ważne jest
również umieszczenie kilku szafek
umożliwiających przechowywanie
produktów.
b) Posadzka w kuchni musi być łatwozmywalna i wodoodporna.
c) Należy zastosować szafki wiszące, wysokie
– nawet jeśli na początku w kuchni nie
będzie dużo naczyń, z czasem dom
sąsiedzki „obrośnie” w sprzęty, które trzeba
będzie chować.
d) Proste materiały, proste mechanizmy –
nie należy używać otwierania typu tip-on,
by uniknąć przypadkowego otwierania
dolnych szafek przy dotknięciu frontu nogą.
e) Jeśli to tylko możliwe, należy zastosować
wyciąg podłączony do istniejącego, wolnego
przewodu wentylacyjnego z wyrzutem nad
dach. Jeśli to niemożliwe, należy
zastosować pochłaniacz z filtrem węglowym.
f) Dodatkowo na końcach ciągu kuchennego
można zastosować dodatkowy składany
blat.
7.Za miejscem spotkań - kuchnią zlokalizowano przestrzeń
aktywności – przestrzeń pozbawiona stałych mebli, łatwa
do przearanżowania, służąca wszelkim aktywnościom
grupowym.
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a) Podłoga powinna być przyjazna uprawianiu tańca,
wykonywaniu ćwiczeń. Rekomenduje się użycie
wysokiej jakości podłogi PCV .
b) Szerokie schody łączące poziom kuchni i sali
wielofunkcyjnej mogą pełnić funkcję amfiteatru.
c) Telewizor (ponad 50 cali) stawiany lub wieszany
na uchylnym uchwycie na szczytowej wschodniej
ścianie lokalu. Dzięki niemu możliwe będą pokazy
filmów, spotkania autorskie lub po prostu wspólne
kibicowanie, gdzie widzowie najbliżej ekranu półleżą
na pufach, później jest strefa krzeseł, kolejni siedzą
na schodach lub na podwyższeniu. Ważna jest
możliwość podłączenia komputera.
d) Osoby poruszające się na wózkach będą miały
możliwość uczestniczenia w wydarzeniach z górnego
poziomu.
e) Mediabox – urządzenie multimedialne umożliwiające
wyświetlanie na telewizorze smart tv, treści z sieci
itd.
f) Mały wzmacniacz audio z wyjściem na dwa
podwieszane głośniki stereo.
g) Zestaw mikrofonu bezprzewodowego.
Wszystkie urządzenia multimedialne powinny być połączone w jeden
działający system.
h) Dywan lub mata edukacyjna dla dzieci oraz zestaw
„mądrych zabawek”. Dookoła można ustawić niskie
kontenerki oraz dziecięce przegrzebki. Dom sąsiedzki
to nie przedszkole, więc nie ma co gromadzić
zabawek, ale kilka mebli edukacyjnych może
uatrakcyjnić ofertę dla najmłodszych użytkowników.
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i) 2 pufy (worki z grochem) – duże i z pokryciem
wysokiej jakości możliwym do zdjęcia i wyprania.
j) Kanapa około 200 cm, z odpornym obiciem, wysoka,
by umożliwić wstawanie seniorom.
k) Zjeżdżalnia

–

mała zjeżdżalnia dla najmłodszych

w y ko r z y s t u j ą c a r ó ż n i c ę p o z i o m ó w z w i ę k s z y
atrakcyjność przestrzeni i da zajęcie dzieciom
odwiedzającym dom sąsiedzki z rodzicami.

0

0

0

(
Przykładowe meble oraz wykładzina pcv, mata edukacyjna, zabawki dla dzieci.

8.Po prawej stronie od wejścia zlokalizowana została strefa
cichej pracy. To miejsce przeznaczone na coworking, miejsce,
gdzie użytkownicy będą mogli przyjść i bez przeszkód
popracować przy stole.
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0

0
Przykładowa loża, krzesło przystosowane do sztaplowania.

a) N a ś c i a n i e n a p r z e c i w ko o k i e n z n a j d z i e s i ę
wbudowana loża będąca połączeniem siedziska, stołu
do pracy i półek na książki zlokalizowanych ponad
głowami użytkowników.
b) Miejsce to powinno być wyposażone w odpowiednią
ilość gniazd 230 V oraz miejscowe źródła światła,
czyli lampki.
c) Miejsce powinno umożliwiać zarówno pracę
indywidualną jak i spotkanie w niewielkiej grupie.
d) W tym miejscu mogą być również organizowane
niewielkie warsztaty, jak doradztwo zawodowe lub
zajęcia z logopedą.
e) Przy oknie, prostopadle do zewnętrznej ściany
ustawiono biurko koordynatora.
i. Biurko powinno mieć zamykane szuflady i szafkę
na podręczne akta.
ii. Szafa wysoka może być ustawiona w niszy
dotychczasowych drzwi, lecz odbędzie się to
kosztem dostępu światła dziennego.
iii. Koordynator powinien mieć do dyspozycji
ergonomiczne krzesło, ale należy zadbać,
by ściany były zabezpieczone przed obiciami
krzesła.

Raport z konsultacji społecznych „Jaki dom sąsiedzki na Kamionku?”

57 z 67
iv. Tak ustawione biurko umożliwia koordynatorowi
obserwację całego lokalu oraz drzwi
wejściowych.
v. Na biurku powinny znaleźć się: drukarka, laptop
z gniazdem do ładowania, miejsce na telefon
z ładowarką.
f) Różnica poziomów między strefą wejściową a strefą
cichej pracy musi być pokonana za pomocą
schodków, które mogą być również zintegrowane
z siedziskiem lub szafkami.
9.Wszystkie cztery przestrzenie powinny być możliwe
do oddzielenia dzięki użyciu tłumiących kurtyn.
a) W ostatecznym projekcie można rozważyć sztywną
ścianę modułową lub specjalistyczną tkaninę
warstwową wypełnioną izolacją akustyczną.
b) Najczęściej używane będą wygrodzenia skrajnych
części, ale powieszenie wszystkich 3 kurtyn stworzy
bardziej uniwersalne wnętrze.

Schody jako amfiteatr, półki w witrynie.

10.Materiały wykończeniowe:
a) Posadzka powinna być łatwa w utrzymaniu
w czystości, lecz z drugiej strony grube deski
istniejące w środkowych częściach lokalu pozostają
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wartością samą w sobie i mogą zostać zachowane
jako element tożsamości lokalu.
b) Ściany należy wykończyć w sposób trwały, unikając
gładzi gipsowej, która jest bardzo podatna
na uszkodzenia. Farba powinna być o podwyższonej
odporności na ścieranie11 .
c) Wykończenie ścian nad ciągiem kuchennym oraz
w toalecie – ceramika.
d) Sufit tynkowany, nie ma potrzeby szczególnej
adaptacji akustycznej pomieszczeń ze względu na
kształt i zróżnicowanie pomieszczeń.
e) W s t r e f i e w e j ś c i o w e j z n a j d u j e s i ę m a t a –
wycieraczka.
11.Elementy wyposażenia:
a) Oświetlenie – należy unikać tanich opraw rastrowych
nadających wnętrzu biurowy klimat. Jako że
pomieszczenia są wyraźnie od siebie oddzielone,
oprawy powinny podkreślać odrębność każdej
z przestrzeni.
b) Schody – amfiteatr należy wykorzystać jako schowki
oraz dodatkowo zamówić płaskie poduchy, które
mogą zwiększyć komfort siedzenia na stopniach.
c) Na oknach należy zainstalować rolety wyciemniające,
i unikać stałego wyklejania okien folią.
Lokal powinien być otwarty i dostępny również
wizualnie.
d) Grzejniki należy wymienić na mocniejsze i bardziej
estetyczne.

11

Warto zapoznać się również z rekomendacjami na stronie internetowej - dział "REKOMENDACJE DOT. PRZYSTOSOWANIA LOKALU": http://
inicjatywa.um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/MAL%20Rekomendacje%20remontowe.pdf
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e) Ściany prostopadłe do okien należy wyposażyć
w system ekspozycyjny umożliwiający wygodne
wieszanie obrazów i prac plastycznych. Szyna
montażowa powinna znajdować się pod samym
sufitem, by nie dzielić w poziomie fragmentów ścian.
f) W lokalu powinno być dostępne wi-fi o wysokiej
przepustowości.

System ekspozycyjny, rolety

Sprawdzono sposób działania lokalu w ujęciu scenariuszowym.
▪ Podczas normalnego funkcjonowania domu sąsiedzkiego
przestrzeń jest otwarta. Koordynator ma kontrolę całego
lokalu, a jednocześnie jest łatwo dostępny i nie odgradza
się od użytkowników.
▪ Strefa dzieci jest doskonale widoczna − łatwo
zainterweniować, dzieci są cały czas pod opieką
rodziców.
▪ W czasie warsztatów kulinarnych przy kuchni dostawiany
jest dodatkowy stół.
▪ Jest miejsce na kilka równoległych działań:
a) Kilkoro dzieci bawi się w sali wielofunkcyjnej.
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b)Rodzice mają baczenie na dzieci, a jednocześnie
mogą poczęstować się kawą i porozmawiać przy
wygodnym stole w strefie kuchennej.
c) W strefie cichej pracy można popracować na
komputerze lub porozmawiać „na stronie”.
d)Wchodzenie, parkowanie wózków, dostęp do toalety
i magazynu są niezależne od tego, co dzieje się w
lokalu.
▪ Jeśli w lokalu odbywają się jakieś zaplanowane zajęcia
można je łatwo odizolować w którejś przestrzeni.
a) W sali wielofunkcyjnej może odbywać się joga,
zasunięcie zasłony zwiększy komfort uczestników.
b)W sali cichej pracy można urządzić spotkanie
z logopedą lub doradcą zawodowym.
c) Jeśli odbywa się np. spotkanie autorskie, lub
spotkanie z podróżnikiem w połączeniu z pokazem
slajdów, scalana jest cała przestrzeń na lewo od
wejścia, by wytworzyć amfiteatralny układ. Spóźnieni
nie przeszkadzają w odbiorze.
d)Warsztaty np. decoupage odbywają się na stołach
przy kuchni, podczas, gdy dzieci mogą bawić się na
macie edukacyjnej w sali wielofunkcyjnej.

Podsumowanie
analiz wnętrza
Wnętrze powinno zostać dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, należy zadbać o to, by nowa
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aranżacja nie utrudniła poruszania się. Dodatkowo należy
zapewnić parking dla wózków dziecięcych.
Różnice poziomów w lokalu są kłopotliwe funkcjonalnie, ale
dobrze dzielą przestrzeń bez zamykania przestrzeni ścianami.
Użycie kotar pozwoli na bardzo łatwe przekształcanie i
dzielenie lokalu.
Ważne jest wyposażenie multimedialne.
Należy zadbać o zaprojektowanie charakterystycznych mebli
podkreślających tożsamość miejsca.
System oświetlenia powinien być nie tylko ergonomiczny
i energooszczędny, ale i podnoszący jakość przestrzeni.

Planowany budżet
1.Prace budowlane wyceniono wskaźnikowo na około 1000 zł
z metra powierzchni:
a) wymiana witryny na ślusarkę drzwi wejściowych,
b)dodanie schodów, podestu i podnośnika,
c) zmiana zagospodarowania najbliższego otoczenia
budynku na rogu ulic (w tym chodnik),
d)przygotowanie podłoża i wykonanie nowych
posadzek,
e) budowa ścian WC i magazynu,
f) prace hydrauliczne,
g)rozbudowa instalacji elektrycznej i dodanie gniazd
teletechnicznych,
h)wymiana oświetlenia,
i) prace wykończeniowe ścian i sufitów.
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2.Prace stolarskie:
a) c i ą g k u c h e n n y n a l e ż y w y k o n a ć z t a n i c h
i praktycznych materiałów,
b)loża w strefie cichej pracy jako mebel tapicerowany,
c) prace stolarskie powinny być ściśle skoordynowane z
pracami budowlanymi,
d)wyposażenie AGD powinno znajdować się w zakresie
wykonawcy mebli, by mieć pewność, że wszystko
zostanie zainstalowanie zgodnie z zaleceniami
producentów.
3.Wyposażenie multimedialne:
a) instalacja internetowa,
b)telewizor z mediaboxem,
c) wzmacniacz z głośnikami i mikrofonem,
d)komputer i drukarka.
4.Konieczny jest zakup wyposażenia meblowego ruchomego:
a) stoły,
b)krzesła,
c) kanapa,
d)pufy,
e) zjeżdżalnia,
f) zabawki dla dzieci,
g)biurko koordynatora.
5.Wyposażenie dodatkowe:
a) system ekspozycyjny,
b)rolety,
c) kotary,
d)oznakowanie lokalu – wyklejenie szyb lub neon.
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W sumie szacuje się budżet całości lokalu na około 250 tysięcy złotych
brutto. W kwocie tej jest co najmniej 80 000 zł na prace na zewnątrz
lokalu tzn. instalację nowych schodków i podnośnika oraz poszerzenie
chodnika.
Pozostałe 170 000 zł to mniej niż 3000 zł za metr kwadratowy zarówno na
prace budowlane jak i na wyposażenie.

Szacunkowe
zestawienie kosztów
Poniższa tabela jest roboczym, szacunkowym zestawieniem kosztów i jest
jedynie pomocą przy planowaniu inwestycji.
Co

ile

cena

koszt

prace budowlane

68

1000

68 000

osprzęt sanitarny

1

4000

4000

zagospodarowania z dfa

1

35 000

35000

podest ze schodkami

1

8000

8000

podnośnik

1

35 000

35 000

12

300

3600

stoły

3

600

1800

ciąg kuchenny

1

8000

8000

loża

1

7000

7000

stanowisko koordynatora

1

3300

3300

amfiteatr

1

4000

4000

osprzęt toaletowy

1

1400

1400

zmywarka

1

700

700

płyta indukcyjna

1

1200

1200

lodówka podblatowa

1

500

500

ekspres do kawy

1

1000

1000

czajnik

1

100

100

śmietniki

3

150

450

krzesła
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kanapa

1

2000

2000

pufy

2

600

1200

zjeżdżalnia

1

500

500

laptop koordynatora

1

3000

3000

rolety we wszystkich oknach i
drzwiach

6

700

4200

12

1400

16 800

drukarka A4

1

400

400

stolik

1

300

300

telewizor

1

3000

3000

mediabox

1

2500

2500

głośniki ze wzmacniaczem i
mikrofonem

1

3000

3000

wycieraczka

1

1200

1200

odkurzacz i "wiadro"

1

1200

1200

zestaw dla dzieci - dywan i
zabawki

1

2000

2000

alarm

1

1000

1000

okap z pochłaniaczem

1

400

400

grzejniki

4

1700

6800

kotara

3

1500

4500

neon

1

3000

3000

modem i router

1

300

300

system identyfikacji wraz z
projektem

1

6000

6000

oprawy

razem:
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Wizja rozwoju proces
inwestycyjny
Poniżej przedstawiamy zarys procesu dalszych prac związanych
z dostosowaniem lokalu dla osób z niepełnosprawnością oraz
przygotowaniem wnętrza do otwarcia domu sąsiedzkiego.
1. Wybór projektanta. Kryteria:
a. doświadczenie w użyteczności publicznej o podobnej skali,
b. cena,
c. harmonogram.
2. Wykonanie i zatwierdzenie projektu. Zakres:
a. Niniejsze opracowanie jako program funkcjonalno-użytkowy
(opis przedmiotu zamówienia),
b. Opracowanie formalno-prawne analizujące możliwości
ingerowania z zewnętrze budynku:
i. kwestie właścicielskie,
ii. brak uchwalonego planu zagospodarowania,
iii.projekt organizacji ruchu,
iv.koordynacja z planami deweloperów sąsiednich działek;
c. Projekt koncepcyjny,
d. Projekt budowlany w zakresie odpowiadającym pozwoleniu na
budowę bądź zgłoszeniu rozpoczęcia prac budowlanych,
konieczne:
i. zgody rzeczoznawców ppoż, sanepid i opinia
konstruktora,
ii. Pełna kontrola konstruktora nad wykonywaniem prac
budowlanych w kontekście katastrofy budowlanej;
e. Podział między prace wykonywane na zasadzie rekompensaty
za naruszenie konstrukcji i prace dodatkowe mające na celu
aranżację lokalu,
f. Projekt wykonawczy umożliwiający sporządzenie Opisu
Przedmiotu Zamówienia i rozpisanie przetargu,
g. Nadzory autorskie,
h. Szacunkowy koszt projektu 6% inwestycji lub 250 zł/m², czyli
16 750 zł netto.
3. Prace nad budżetem inwestycji, podział środków i
odpowiedzialności:
a. Konieczność udziału specjalisty od prawa zamówień
publicznych. Ze wstępnych szacunków kosztów wynika, że
powinna zostać zastosowana procedura przetargowa,
b. Wyznaczenie kierownika projektu z doświadczeniem
inwestycyjnym i znającego specyfikę domu sąsiedzkiego.
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4. Prace budowlane i stolarskie wykonywane przez wyłonionego w
przetargu Wykonawcę:
a. inspektorzy nadzoru około 3% inwestycji, czyli około 6000 zł
netto,
b. Nadzory autorskie 2500 zł netto,
c. Odbiory, pozwolenie na użytkowanie,
d. Dostarczenie instrukcji użytkowania, książki gwarancji.
5. Zakup i instalacja elementów ruchomego wyposażenia (Urząd
Dzielnicy, Centrum Promocji Kultury):
a. realizacja zestawienia materiałów zgodnie z projektem,
b. dbałość o jakość zakupionych materiałów i terminy dostaw,
c. zestawienie książki gwarancji i instrukcji użytkowania.
6. Wybór oferty na zakup i instalację wyposażenia multimedialnego
(Urząd Dzielnicy, Centrum Promocji Kultury):
a. całość systemu zgodnie z projektem z obowiązkiem
połączenia elementów,
b. sporządzenia instrukcji,
c. przeszkolenie pracowników,
d. zestawienie książki instrukcji i gwarancji sprzętu,
W zależności od środków finansowania wartość dostawy należy
zsumować z innymi zamówieniami tego typu wykonywanymi
przez daną jednostkę organizacyjną.
7. Przekazanie lokalu użytkownikowi:
a. przeszkolenie pracowników,
b. przekazanie instrukcji i gwarancji.
8. Rozliczenie projektu.
9. Ewaluacja.
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Transkrypcja planszy warsztatów partycypacyjnych na rysunku technicznym - rekomendowana aranżacja domu
sąsiedzkiego przy ulicy Groszowickiej 17.
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