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WSTĘP
Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy
ul. Hrubieszowskiej 9 trwały od 28 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r. Celem konsultacji było
zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników dziennego domu wsparcia wobec
docelowego charakteru nieruchomości znajdującej się przy ul. Hrubieszowskiej 9, zwłaszcza
w zakresie funkcjonalności i przyszłej oferty tej instytucji. Konsultacje służyły opracowaniu
programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej, tak aby było to
miejsce otwarte i odpowiadające na potrzeby warszawskich seniorów – w szczególności
Powstańców Warszawskich i kombatantów. Cały proces opracowania dokumentów (raportu
z wnioskami po konsultacjach oraz programu funkcjonalno-użytkowego) wraz z działaniami
konsultacyjnym i badawczymi zrealizowano w okresie luty-kwiecień 2018 r. Projekt realizowało
konsorcjum w składzie: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,
J. Szymańska, M. Widuch (Lider Konsorcjum), P.A. NOVA oraz Eliza Biała.
Konsultacje zostały zorganizowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st.
Warszawy. Działania konsultacyjne prowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego
z Krakowa s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch we współpracy z architektką
odpowiedzialną za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (Eliza Biała – warszawska
grupa projektowa WINKLE).
Działania konsultacyjne to jeden z etapów przedsięwzięcia Urzędu m.st. Warszawy związanego
z utworzeniem dziennego domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich, będącego odpowiedzią
na wcześniej zgłaszane postulaty mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
a także działania poczynione przez Radę Miasta1. Dom wsparcia dedykowany jest Powstańcom
Warszawskim, ale ma być to miejsce otwarte dla mieszkańców Warszawy, zwłaszcza kombatantów
i osób starszych, oferujące przyjazną przestrzeń do spędzania czasu, integracji pokoleniowej oraz
rozwijania więzi międzypokoleniowych. Przeznaczona na ten cel nieruchomość stanowi własność
Miasta st. Warszawy i mieści się w dzielnicy Wola przy ul. Hrubieszowskiej 9, w pobliżu
skrzyżowania ul. Karolkowej i Prostej, a także nieopodal Muzeum Powstania Warszawskiego. To
dwukondygnacyjny budynek ceglany z poddaszem powstały w latach 20-tych XX wieku. Dawniej
pełnił on funkcje biurowe, warsztatowe i magazynowe, mieściła się w nim wytwórnia łańcuchów
rolkowych. Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy i tym samym objęty
jest ochroną konserwatorską.

1

Stanowisko nr 52 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 19 października 2017 roku w sprawie utworzenia
dziennego domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Więcej informacji dostępne na stronie:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/dom-dzienny-dla-powsta-c-w-b-dzie-na-woli [dostęp: 9.04.2018 r.].
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Zdjęcie 1. Budynek przy ul. Hrubieszowskiej 9 (Google Street View)

Zdjęcie 2. Widok na boczną ścianę budynku przy ul. Hrubieszowskiej 9

Zdjęcie 3. Budynek przy ul. Hrubieszowskiej 9 - widok od strony podwórka
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W procesie konsultacji wykorzystano zróżnicowane, dopełniające się metody pozyskiwania opinii,
korzystając z klasycznych narzędzi badań społecznych. Były to m.in. spotkania konsultacyjne
w formule warsztatowej, badania ankietowe PAPI, internetowy formularz opinii oraz pogłębione
wywiady indywidualne z ekspertami. Poniżej zamieszczono grafikę przedstawiającą harmonogram
działań konsultacyjnych i badawczych, a poszczególne techniki omówiono w kolejnym rozdziale.

Łącznie w konsultacjach uczestniczyło ok. 150 osób (w tym: kilkadziesiąt uczestników spotkań
konsultacyjnych, blisko 100 opinii zebranych za pomocą ankiety papierowej i formularza online).
Należy pamiętać, że konsultacje miały charakter jakościowy, a stosowane w niniejszym raporcie
zestawiania głosów i wykresy przedstawiają jedynie pewne preferencje i tendencje zauważalne
wśród uczestników konsultacji. Zgłoszone przez uczestników potrzeby, opinie i oczekiwania
omówiono w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu. Tworzą one cenny materiał, na którym
opierano się, opracowując program funkcjonalno-użytkowy dla nieruchomości. Mamy nadzieję, że
zarówno program funkcjonalno-użytkowy, jak i sam raport okażą się przydatnym i inspirującym
materiałem dla przyszłych wykonawców oraz operatorów tego miejsca, aby w przyszłości dzienny
dom wsparcia jak najlepiej realizował potrzeby swoich użytkowników.
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ROZDZIAŁ I
Przebieg konsultacji
W procesie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia domu wsparcia przy
ul. Hrubieszowskiej 9 wykorzystano różnorodne techniki partycypacyjne, a także opierano się na
różnych sposobach docierania z informacją do interesariuszy procesu: warszawskich seniorów
i kombatantów, uczestników Powstania Warszawskiego, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i osób zainteresowanych/związanych z tematem konsultacji. W tej części raportu
pokrótce zostaną scharakteryzowane podjęte działania informacyjne oraz konsultacyjnobadawcze.

Działania informacyjne i promocyjne
Działania informacyjne rozpoczęły się dwa tygodnie przed pierwszym wydarzeniem
konsultacyjnym i następnie kontynuowano je przez cały proces konsultacji, wykorzystując różne
kanały komunikacyjne. W przestrzeni Warszawy, a zwłaszcza Dzielnicy Wola, w wybranych
punktach koncentracji warszawskich seniorów i kombatantów (m.in. instytucjach publicznych,
siedzibach stowarzyszeń i organizacji pozarządowych) rozmieszczono plakaty promujące
konsultacje, a także rozdystrybuowano ulotki.
Prowadzono też działania w oparciu o Internet i media społecznościowe. Informacje i zaproszenia
zamieszczano na stronie internetowej i Facebooku Biura Pomocy i Projektów Społecznych
(Warszawa Senioralna) oraz Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych. W promowanie
konsultacji włączyły się także inne podmioty i grupy m.in. Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Warszawska Rada Seniorów, Dzielnica Wola czy Towarzystwo
Przyjaciół Woli przekazując informacje dalej lub udostępniając je na stronach internetowych
i Facebooku.
Ponadto informacje oraz zaproszenia kierowano indywidualnie m.in. do środowisk powstańczych,
kombatanckich i senioralnych – telefonicznie oraz pocztą tradycyjną i elektroniczną. W przypadku
działań rekrutacyjnych dla dwóch pierwszych spotkań konsultacyjnych zaplanowanych na 28
lutego (skierowanych głównie do Powstańców Warszawskich) wsparcia organizacyjnego udzieliło
Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Grafika 1. Ulotka dwustronna informująca o konsultacjach

Grafika 2. Informowanie o konsultacjach w mediach społecznościowych - zrzut z ekranu
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Grafika 3. Zestawienie zdjęć dokumentujących działania promocyjne - wybrane lokalizacje dla plakatów
informujących o konsultacjach
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Działania konsultacyjno-badawcze
Działania konsultacyjne trwały od 28 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r. W ich ramach zapewniono
różnorodne formy uczestnictwa – umożliwiające spotkanie różnych grup interesariuszy i wymianę
ich poglądów (spotkania konsultacyjne), a także nastawione na indywidualne wyrażenie opinii
(ankieta, formularz internetowy, wywiady eksperckie). Łącznie w działaniach konsultacyjnych
wzięło udział ok. 150 uczestników. Byli to uczestnicy Powstania Warszawskiego, warszawscy
seniorzy i kombatanci, rodziny Powstańców, kombatantów i osób starszych, przedstawiciele
różnych instytucji, organizacji społecznych i stowarzyszeń, wolontariusze, zainteresowani
tematem konsultacji specjaliści.
Konsultacje rozpoczęły dwa spotkania dedykowane przedstawicielom uczestników Powstania
Warszawskiego oraz Warszawskiej Rady Seniorów. W tym czasie realizowano także działania
badawcze – wywiady indywidualne z ekspertami oraz uruchomiono internetowy formularz
zbierania opinii. W oparciu o sugestie i oczekiwania zebrane za pomocą wywiadów i spotkań
opracowano ankietę, która w wersji papierowej przekazywana była warszawskim seniorom. Całość
działań podsumowano podczas spotkania konsultacyjnego, przedstawiając propozycje rozwiązań
w zakresie funkcjonowania domu wsparcia, a następnie zbierając na ten temat opinie i uwagi
uczestników.

Spotkania dla przedstawicieli Powstańców Warszawskich
i Warszawskiej Rady Seniorów

Dwa spotkania rozpoczynające konsultacje odbyły się w środę 28 lutego 2018 r. w Centrum
Informacyjnym Muzeum Powstania Warszawskiego (pierwsze spotkanie 10.00-12.00, drugie 13.0015.00)2. Spotkania były dedykowane przedstawicielom Powstańców Warszawskich oraz
Warszawskiej Rady Seniorów. W spotkaniach wzięło łącznie udział 14 osób. Celem spotkań było
zebranie potrzeb i oczekiwań dotyczących domu wsparcia dla seniorów-Powstańców, który ma
zostać utworzony przy ul. Hrubieszowskiej 9.
Spotkania odbyły się w formule warsztatowej, a podział na niewielkie grupy stworzył swobodną
atmosferę pracy, zapewnił wszystkim uczestnikom możliwość zabrania głosu, a także pozwolił na
wyczerpujące i pogłębione podejście do tematu. Na początku każdego spotkania miało miejsce
krótkie wprowadzenie do tematu – omówiono najważniejsze założenia przedsięwzięcia
i związanych z nim konsultacji, a po nim nastąpiła ustrukturyzowana dyskusja wspomagana
prezentacją multimedialną. Rozmowa z uczestnikami koncentrowała się wokół takich zagadnień
jak: pożądane funkcje i usługi/oferta dziennego domu wsparcia, organizacja placówki oraz
charakter miejsca. Potrzeby i opinie uczestników były zapisywane na bieżąco na flipcharcie.

2

W przygotowaniu spotkań od strony organizacyjnej otrzymaliśmy pomoc ze strony pracowników Muzeum
Powstania Warszawskiego (pani Agnieszki Pawelec) oraz wolontariuszy Muzeum.
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Spotkania były prowadzone przez moderatorki Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa
(Justyna Szymańska, Magdalena Widuch) przy udziale architektki (Eliza Biała), która włączała się
w dyskusję m.in. na bieżąco odpowiadała na pytania dotyczące kwestii związanych z parametrami,
stanem i lokalizacją budynku.
Spotkania umożliwiły uczestnikom podzielenie się potrzebami i oczekiwaniami, a także stworzyły
okazję do wymiany pomysłów i konfrontacji stanowisk. Głos zabrali również wolontariusze
Muzeum Powstania Warszawskiego, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, a także przekazując
zebrane wcześniej postulaty od osób, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu. Uczestnicy mieli
wiele wspólnych potrzeb i oczekiwań, choć padły też niemal wykluczające się pomysły w zakresie
przyszłego funkcjonowanie budynku przy Hrubieszowskiej. Wnioski i opinie zebrane podczas
spotkań konsultacyjnych w niniejszym raporcie zostają przytoczone i omówione w kolejnych
rozdziałach – wraz z analizą materiału z pozostałych technik konsultacyjnych.

Zdjęcie 4. Spotkanie konsultacyjne, 28.02.2018 r., godz. 10.00-12.00

Zdjęcie 5, Spotkanie konsultacyjne, 28.02.2018 r., godz. 10.00-12.00
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Zdjęcie 6. Spotkanie konsultacyjne, 28.02.2018 r., godz. 13.00-15.00

Internetowy formularz zgłaszania opinii

Opinie dotyczące utworzenia domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej zbierano także za pomocą
krótkiego internetowego formularza. Od 28 lutego do 25 marca 2018 r. był on dostępny pod
adresem:
http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/895612?newtest=Y.
Formularz
był
promowany przy wykorzystaniu plakatów i ulotek, portali internetowych i mediów
społecznościowych oraz zaproszeń elektronicznych przesyłanych do podmiotów związanych
tematycznie z przedmiotem konsultacji.
Celem tej formy konsultacji było zebranie potrzeb i oczekiwań w zakresie usług, które powinny
pojawić się w domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej 9. Formularz pozwalał także na
pozostawienie danych kontaktowych, gdyby respondent był zainteresowany uczestnictwem
w innych formach konsultacyjnych czy włączeniem się w tworzenie oferty domu wsparcia
w przyszłości. Formularz był skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematem
konsultacji, a zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy,
rodzin/opiekunów osób starszych, rodzin kombatantów/ uczestników Powstania Warszawskiego.
Technika ta miała stanowić ułatwienie dla osób, które z różnych względów nie mogły w inny sposób
włączyć się w proces konsultacji, a tym samym pozwalała na pozyskanie opinii i perspektyw
dopełniających całość zagadnienia.
Formularz wypełniło 19 osób (12 kobiet, 7 mężczyzn). Byli to głównie wolontariusze/członkowie
organizacji pozarządowych, a także rodzina/opiekunowie osób starszych, w tym członkowie rodzin
Powstańców Warszawskich. Kilka osób określiło się w kategorii inne np. jako mieszkańcy Warszawy
lub podali zawód, który wykonują np. psychoterapeuta, instruktor zajęć zdrowego ruchu. Jedna
osoba zadeklarowała, że jest warszawskim seniorem.
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Zebrane w ten sposób potrzeby i oczekiwania interesariuszy zostały przekazane architektom
zajmującym się opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Wnioski i uwagi zebrane za
pomocą formularza w niniejszym raporcie zostają przytoczone i omówione w kolejnych
rozdziałach, wraz z analizą materiału dla pozostałych technik konsultacyjnych.

Grafika 4. Formularz online do zgłaszania uwag - zrzut ekranu

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

Wśród działań konsultacyjno-badawczych zrealizowano także trzy pogłębione wywiady
indywidualne (IDI) z ekspertami/specjalistami, którzy na co dzień mają kontakt z osobami
starszymi/kombatantami/Powstańcami i znają ich potrzeby i problemy. Wywiady przeprowadzono
w okresie luty-marzec 2018 r. w formie częściowo ustrukturyzowanej rozmowy z wykorzystaniem
scenariusza wywiadu.
Celem tej techniki było pogłębienie, w odniesieniu do doświadczenia rozmówców, wiedzy na temat
potrzeb i problemów osób starszych, zwłaszcza Powstańców Warszawskich i kombatantów
(również tych, o których sami przyszli użytkownicy domu wsparcia nie powiedzą wprost), a także
poznanie opinii rozmówców w zakresie potrzebnych funkcji i oferty domu wsparcia przy
ul. Hrubieszowskiej, zebranie sugestii i rekomendacji w zakresie skutecznych rozwiązań dla tego
typu instytucji. Wywiady stanowiły także istotne dopełnienie dla wykonanej wcześniej analizy
danych zastanych w zakresie diagnozy sytuacji życiowej Powstańców i warszawskich
kombatantów.
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Rozmowy zostały przeprowadzone z następującymi specjalistami:
•
•

•

Agnieszka Pawelec, specjalista Muzeum Powstania Warszawskiego, Pokój Kombatanta,
osoba odpowiadająca za kontakt z kombatantami.
Małgorzata Mroczek, Fundacja „Pomoc Potrzebującym” – Koordynator Projektów
Społecznych m. in. projektu „SPRAWNI, AKTYWNI, POTRZEBNI”, ekspert w zakresie
prowadzenia domu opieki dla seniorów.
Hanna Nowakowska, m.in. prezes Fundacji CULTURA MEMORIAE (realizującej projekt „dla
Kombatanta”), członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Zebrane w ten sposób potrzeby i oczekiwania zostały przekazane architektom zajmującym się
opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Wnioski i uwagi uzyskane w efekcie
wywiadów indywidualnych w niniejszym raporcie zostały uwzględnione w kolejnych rozdziałach,
w częściach obejmujących analizę materiału dla pozostałych technik konsultacyjnych.

Badania ankietowe

Badania prowadzone przy wykorzystaniu klasycznej ankiety papierowej zaplanowano na okres od
5 do 25 marca 2018 r. Ankieta była realizowana podczas wydarzeń i spotkań adresowanych do
warszawskich seniorów, bezpośrednio przekazywana do zainteresowanych konsultacjami lub za
pośrednictwem osób, które zaoferowały swoje wsparcie w dystrybucji ankiety3. Formularz ankiety
był także dostępny w siedzibie Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej Biura Pomocy i Projektów
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
Celem narzędzia było zebranie potrzeb i oczekiwań warszawskich seniorów, w tym kombatantów
i uczestników Powstania Warszawskiego wobec funkcji i oferty dla domu wsparcia przy
ul. Hrubieszowskiej. Formularz ankiety opracowano na podstawie pierwszych spotkań
warsztatowych oraz wywiadów z ekspertami.
Łącznie ankietę wypełniło 78 osób (57 kobiet, 19 mężczyzn, 2 osoby nie podały płci). Byli to głównie
warszawscy seniorzy, a także uczestnicy Powstania Warszawskiego i kombatanci oraz członkowie
rodzin Powstańców. Średnia wieku respondentów wyniosła 78 lat.
Zebrane w ten sposób potrzeby i oczekiwania interesariuszy zostały przekazane architektom
zajmującym się opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Opinie i sugestie uzyskane za
pomocą badania ankietowego w niniejszym raporcie zostają przytoczone i omówione w kolejnych
rozdziałach, wraz z analizą materiału dla pozostałych technik konsultacyjnych.

3

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces realizacji badań ankietowych,
wypełniając ankietę bądź pośrednicząc w jej przekazaniu.
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Grafika 5. Wzór formularza ankiety papierowej.

Spotkanie konsultacyjne

Podsumowujące spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia dziennego domu wsparcia dla
Powstańców Warszawskich odbyło się we wtorek 27 marca 2018 r. w Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie”4. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych
działań konsultacyjnych, zaprezentowanie propozycji rozwiązań w zakresie funkcjonowania domu
wsparcia oraz zebranie opinii na ich temat. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, byli to zarówno
warszawscy seniorzy, kombatanci i weterani m.in. uczestnicy Powstania Warszawskiego,
członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, rodziny/opiekunowie osób starszych, członkowie
rodzin Powstańców Warszawskich, reprezentanci Warszawskiej Rady Seniorów oraz dzielnicowych
rad seniorów, jak i przedstawiciele instytucji publicznych – w tym jednostek Urzędu Miasta oraz
warszawskich ośrodków pomocy społecznej, społecznicy, wolontariusze i członkowie organizacji
pozarządowych m.in. stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Towarzystwo Przyjaciół
Woli.
Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny, wykorzystano w nim także elementy pracy
warsztatowej. Po krótkim wprowadzeniu do tematu, zaprezentowano propozycje rozwiązań
4

W przygotowaniu spotkania od strony organizacyjnej otrzymaliśmy pomoc ze strony pracowników Centrum
Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”.
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w zakresie funkcjonalności domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej (rzuty z rozkładem funkcji
i pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach, szkice). Następnie po udzieleniu odpowiedzi na
pytania uczestników i zebraniu pierwszych opinii na forum, dla usprawnienia dalszej pracy
podzielono się na trzy grupy. W każdej grupie prowadzono ustrukturyzowaną dyskusję na ten sam
temat – zbierano opinie na temat przedstawionych wcześniej propozycji rozwiązań przy
wykorzystaniu przygotowanych materiałów graficznych (kolorowe wydruki z rzutami
poszczególnych kondygnacji przedstawiające funkcjonalności budynku). W trakcie rozmowy
uczestników dopytywano m.in. o to czy przedstawione rozwiązania spełniają ich potrzeby
i oczekiwania, co można by zmienić/zmodyfikować, na co zwracać szczególną uwagę przy
tworzeniu domu wsparcia.
Spotkanie prowadzili przedstawiciele Centrum Doradztwa Strategicznego (Justyna Szymańska,
Cezary Ulasiński, Antonina Lisiecka) przy wsparciu architektki (Eliza Biała) zajmującej się
opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się
w dyskusję i chętnie wyrażali swoje opinie. Podkreślano zarówno wagę potrzeb, które pojawiły się
już wcześniej w trakcie konsultacji, jak i zasygnalizowano kilka nowych kwestii, zgłoszono nowe
propozycje rozwiązań. Uwagi i opinie uczestników zapisywano na bieżąco, a komplet materiałów
został przekazany architektom.
Wnioski i uwagi zebrane podczas spotkania podsumowującego są w niniejszym raporcie
przytoczone i omówione w kolejnych rozdziałach razem z materiałem z pozostałych technik
konsultacyjnych.

Zdjęcie 7. Spotkanie konsultacyjne podsumowujące. 27.03.2018 r., CAM „Nowolipie”
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Zdjęcie 8. Spotkanie konsultacyjne podsumowujące. 27.03.2018 r., CAM „Nowolipie” - prezentacja propozycji
rozwiązań

Zdjęcie 9. Spotkanie konsultacyjne podsumowujące. 27.03.2018 r., CAM „Nowolipie” - praca w grupach
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Zdjęcie 10. Spotkanie konsultacyjne podsumowujące. 27.03.2018 r., CAM „Nowolipie” - praca w grupach
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ROZDZIAŁ II
Potrzeby, wnioski i oczekiwania
uczestników konsultacji
W tej części raportu zostały przytoczone i przeanalizowane potrzeby i opinie zebrane podczas
konsultacji. Pogrupowano je według zagadnień istotnych z perspektywy przyszłego
funkcjonowania i użytkowania domu wsparcia, takich jak: funkcje i oferta, wyposażenie i charakter
miejsca, organizacja. Oczekiwania i pomysły zgłaszane podczas poszczególnych technik
konsultacyjnych zostały omówione łącznie dla każdego zagadnienia. W osobnym podrozdziale
przytoczono opinie uczestników na temat propozycji rozwiązań przestrzennych przedstawionych
podczas podsumowującego spotkania konsultacyjnego, cechowały się one bowiem większą
szczegółowością i odnosiły do konkretnych zaprezentowanych materiałów.

Funkcje i oferta
Stołówka i kawiarnia
Jedną z potrzeb zgłaszanych w pierwszej kolejności przez
uczestników konsultacji dotyczyła zapewnienia ciepłego
posiłku np. stołówki serwującej obiady. Obiad pozwoliłby na
dłuższy pobyt w domu wsparcia, a także odciążyłby seniorów
z codziennych trosk związanych z przygotowaniem złożonego
posiłku. W placówce mogłaby także znajdować się kawiarenka, gdzie przez cały czas byłby
dostępny drobny poczęstunek – kawa, herbata, woda oraz ciasteczka, owoce. Funkcje związane
z tego typu usługą gastronomiczną cieszyły się zainteresowaniem zarówno podczas spotkań
konsultacyjnych, jak i wśród uczestników badania ankietowego – według ok. 86% respondentów
kawiarnia oraz możliwość zjedzenia ciepłego posiłku powinny znaleźć się w ofercie domu wsparcia.
Wielu uczestników konsultacji deklarowało, że chętnie skorzystałoby ze zdrowych, domowych,
dostosowanych do indywidualnych potrzeb dietetycznych, obiadów, które mogłyby być
dostarczane na Hrubieszowską w formie cateringu. Niektórzy wyrażali zainteresowanie także
możliwością zabrania przygotowanego posiłku na wynos – na kolację, a inni zastanawiali się czy
byłaby możliwość dowozu obiadu do domu, gdyby ktoś nie był w stanie dojechać na
Hrubieszowską.
Poczęstunek, napoje i obiady powinny być bezpłatne dla głównych użytkowników domu wsparcia,
natomiast dla pozostałych osób odwiedzających placówkę można rozważyć wprowadzenie
symbolicznej opłaty.
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Opieka lekarska i rehabilitacja
Zarówno uczestnicy spotkań konsultacyjnych, jak i respondenci
ankiety papierowej i formularza online bardzo często podnosili
kwestię bezpieczeństwa użytkowników domu wsparcia i podkreślali
konieczność zagwarantowania wsparcia zdrowotnego. Postulowano
zapewnienie opieki medycznej w postaci dyżuru lekarza lub
pielęgniarki (np. lekarz pierwszego kontaktu, ale także stworzenie
możliwości konsultacji z geriatrą, podologiem czy dietetykiem).
Ponieważ sprawy zdrowotne określano jako priorytetowe dla grupy przyszłych użytkowników
domu wsparcia, powinni oni mieć możliwość skontrolowania stanu zdrowia w razie potrzeby (np.
pomiar ciśnienia), otrzymania porady lub wsparcia w tym zakresie (np. wystawienie recepty,
wykonanie zastrzyku) czy w razie nagłej sytuacji – otrzymania pierwszej pomocy. W opinii 85% osób
wypełniających ankietę właśnie tego typu usługi byłyby mile widziane na Hrubieszowskiej.
Podczas wywiadów eksperckich wskazywano, że w przypadku osób starszych, stała obecność
lekarza w miejscu ich dłuższego pobytu jest konieczna, a dodatkowo podnosi poczucie komfortu
i bezpieczeństwa, eliminuje obawy o zdrowie, a tym samym potencjalne bariery dla wyjścia
z mieszkania i odwiedzania placówki:
Realizując projekty z kombatantami zauważamy, że ten lekarz jest nieodzowny. Kluczowe jest, aby
uczestnicy, czy w tym przypadku użytkownicy domu wsparcia, mieli poczucie, że mogą wyjść
z mieszkania na kilka godzin i czuć się bezpiecznie, i mieć gwarancję, że im się nic nie stanie, a jeśli nawet
gorzej się poczują – to profesjonalna pomoc jest na miejscu, na wyciągniecie ręki.
(wywiad ekspercki)
W trakcie pierwszych spotkań konsultacyjnych dedykowanych uczestnikom Powstania
Warszawskiego pojawił się także pomysł usprawnienia ścieżki do ratownictwa medycznego i, aby
ominąć tradycyjną ścieżkę (telefon na 112 oraz kolejkę zgłoszeń), zakontraktowanie usługi
prywatnego pogotowia medycznego, w ramach której na hasło „Hrubieszowska” karetka dojedzie
w ciągu kilku/kilkunastu minut.
W konsultacji często pojawiały się głosy wskazujące na konieczność zapewnienia usług z zakresu
rehabilitacji/ terapii manualnej, zorganizowanych zajęć ruchowych, ćwiczeń sprawnościowych (np.
gimnastyka usprawniająca, zajęcia typu „zdrowy kręgosłup” czy „sprawne stawy”, zajęcia
taneczne). Kwestia ta wybrzmiała także w ankiecie – według ponad 80% ankietowanych sala do
gimnastyki i rehabilitacji powinna znaleźć się w domu wsparcia. W zakresie rehabilitacji uczestnicy
spotkań podkreślali, że istotne jest dla nich poważne podejście do tego tematu – zapewnienie
porady i asysty rehabilitanta, profesjonalne wyposażenie sali (np. UGUL, rowerki i inne maszyny do
ćwiczeń, drabinki), zadbanie o odpowiednią wentylację pomieszczenia.
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Miejsce porad, punkt informacyjny
Uczestnicy konsultacji podkreślali, że warto, aby w dziennym domu
wsparcia przewidziano także obecność osób, które pomogą i ułatwią
załatwienie różnych spraw w urzędzie, u lekarza itp. Dlatego też w ich
opinii w budynku przy Hrubieszowskiej powinna zostać
wygospodarowana przestrzeń, w której mogłyby być udzielane
różnego rodzaju porady np. urzędowo-prawne czy cyfrowe m.in.
w zakresie obsługi komputera, telefonów dotykowych czy innych urządzeń elektronicznych. Dla
uczestników sama sala komputerowa nie stanowiła priorytetu (choć pojawiały się głosy
wskazujące na takie zapotrzebowanie – nieco ponad połowa ankietowanych opowiedziała się za
taką ofertą), natomiast zarówno podczas spotkań, jak i wywiadów eksperckich podkreślano, że
szczególnie potrzebny byłby doradca cyfrowy:
Sala z komputerami i dostępem do Internetu to ważna sprawa. Powstańcy są bardzo ciekawi
komputera, a zwłaszcza Internetu. Potrzebują pomocy w napisaniu pisma lub sami mogą je napisać,
tylko trzeba nieco im w tym pomóc, np. otworzyć program. Do takiego domu przydałby się komputer,
rzutnik oraz skaner, drukarkę lub np. urządzenie trzy w jednym. Z takim zapleczem Powstańcy mogliby
przynosić rzeczy (swoje zdjęcia, pamiątki), które mogliby potem zeskanować, a potem wysłać do
wszelakich instytucji, krewnych, rodziny, znajomych. Ważne jest nabycie umiejętności do nawiązania
komunikacji za pomocą Internetu, bo to otwiera możliwości. Możliwe, że mogliby sami siebie
nagrywać, wówczas przydałaby się też jakaś kamera.
(wywiad ekspercki)
Taka sala, gdzie będzie zapewniony przyjazny dostęp do Internetu jest bardzo potrzebna. Taki asystent
mógłby na przykład poszukać w Wikipedii informacji o danym kombatancie czy jego rodzinie, wejść na
stronę muzeum i znaleźć jego biogram i potem wydrukować.
(wywiad ekspercki)

W kontekście poradnictwa poruszona została też kwestia wsparcia psychologicznego. Uczestnicy
sygnalizowali, że warto, aby w placówce w określonych dniach przewidziano kilkugodzinne dyżury
psychologa, a w ich ramach mogłyby się odbywać zarówno indywidualne konsultacje, wizyty
rodzinne, jak i zajęcia grupowe.
W domu na Hrubieszowskiej powinien także funkcjonować punkt informacyjny – miejsce, do
którego użytkownicy w każdej chwili mogą podejść i zasięgnąć informacji na temat samej oferty
domu wsparcia, harmonogramu wydarzeń kulturalnych w Warszawie, ale też w celu
zaktualizowania wiedzy w zakresie programów społecznych/ zdrowotnych i usług, z których mogą
skorzystać czy na temat praw przysługujących Powstańcom i kombatantom. Tego rodzaju wsparcie
uznano za kluczowe zarówno podczas spotkań konsultacyjnych, jak i wywiadów indywidualnych
oraz badań ankietowych (z usług, które powinny być dostępne w domu wsparcia właśnie ta była
najczęściej wybierana – wskazało ją 91% ankietowanych). W punkcie informacyjnym powinny być
dostępne wydrukowane materiały i ulotki z ważnymi informacjami (w tym dotyczącymi punktów
medycznych, świadczeń zdrowotnych). Niektórzy uczestnicy proponowali, aby w takim miejscu
była także możliwość otrzymania zaproszeń/pomocy w nabyciu wejściówek na wydarzenia
rozrywkowo-kulturalne odbywające się w Warszawie.
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Drobne usługi
W ramach konsultacji zgłaszano także potrzeby wprowadzenia
w domu
wsparcia
rozwiązań
ułatwiających
codzienne
funkcjonowanie i odciążających Powstańców, kombatantów
i seniorów w czynnościach, które mogą być trudne czy uciążliwe.
Wspominano zatem o usługach fryzjerskich i kosmetycznych np.
manicure i pedicure (te usługi za warte wprowadzenia do domu wsparcia uznała ponad połowa
ankietowanych), usługach krawieckich w zakresie drobnych poprawek, przeróbek i naprawy
odzieży (połowa ankietowanych uważała, że taka oferta byłaby przydatna). W jednym z wywiadów
eksperckich padł też pomysł organizowania okazjonalnych punktów wymiany odzieży/giełdy
odzieży, gdzie kombatanci mogliby oddać nieużywane ubrania, a osoby zainteresowane
uzupełnieniem garderoby – znaleźć coś dla siebie. Z nieco mniejszą częstotliwością pojawiały się
głosy, które deklarowały zainteresowanie usługą pralniczą, wskazywały, że w domu wsparcia
powinna znajdować się pralnia, suszarnia i prasowalnia. Zarówno podczas wywiadów eksperckich,
jak i spotkań konsultacyjnych poruszono kwestię dotyczącą trudności, jakie sprawiają osobom
starszym (zwłaszcza mieszkającym samotnie) drobne prace domowe, np. przykręcenie kranu,
słuchawki od prysznica, przetkanie rury. Dlatego za atrakcyjne rozwiązanie uznano funkcję „złotej
rączki” – konserwatora, który nie tylko będzie dbał o stan techniczny placówki na Hrubieszowskiej,
ale też, po zgłoszeniu takiej potrzeby, pojedzie do mieszkania danej osoby i naprawi zepsute
instalacje lub sprzęty. Tego typu usługi mogłyby w opinii uczestników konsultacji być dostępne
bezpłatnie lub za niewielką opłatą, która nie nadwyrężyłaby zbytnio ich budżetów.

Przestrzenie rekreacji i relaksu
Uczestnicy konsultacji podali wiele różnych aktywności i zajęć, które
mogłyby stanowić ofertę spędzania czasu w domu wsparcia.
Stosunkowo często powtarzającym się postulatem było utworzenie
czytelni/biblioteki – miejsca z dostępem do aktualnej, zróżnicowanej
prasy i książek (także z wydawnictwami historycznymi o Warszawie
czy Powstaniu), wyposażonego również w audiobooki. W opinii osób
biorących udział w konsultacjach warto, aby pomieszczenia w domu
wsparcia pozwalały zarówno na spędzanie czasu w większym gronie np. przy okazji świętowania
czy wydarzeń kulturalnych, ale także zapewniały kameralność i możliwość spotkania
w kilkuosobowych grupach koleżeńskich. Uczestnicy deklarowali, że chętnie przychodziliby na
Hrubieszowską, aby wspólnie świętować ważne daty czy urodziny/imieniny, wspólnie śpiewać
i oglądać filmy, ale także by porozmawiać z kolegami czy podzielić się swoimi wspomnieniami
podczas spotkań z młodzieżą (takie rodzaje aktywności były często wskazywane w ankiecie
papierowej, co przedstawia wykres 1).
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Preferowane sposoby spędzania czasu w domu wsparcia
N = 78

Inne

15%

Wspólne gotowanie

29%

Wspólne oglądanie telewizji, filmów

53%

Gra w szachy, karty itp.

63%

Wspólne śpiewanie

53%

Spotkania międzypokoleniowe

67%

Spotkania środowiskowe, koleżeńskie

76%

Wspólne świętowanie

78%
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Wykres 1. Interesujące sposoby spędzania czasu w domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej według
ankietowanych (odpowiedzi nie sumują się do 100% - istniała możliwość wielokrotnego wyboru)

Podczas każdej z technik konsultacyjnych zwracano uwagę, że wydarzenia kulturalne powinny
stanowić nieodzowny element oferty domu wsparcia. Pod tym hasłem mieściły się m.in. spotkania
autorskie, wieczorki poetyckie, spotkania z artystami/historykami/„ciekawymi ludźmi”, seminaria,
prelekcje, wykłady z zakresy kultury i sztuki, warsztaty edukacyjne, wystawy zdjęć i obrazów,
pokazy filmowe, koncerty, czytanie na głos literatury i poezji. W związku z tym w domu powinna
znajdować się sala odpowiednio wyposażona na tego rodzaju wydarzenia: z rzutnikiem i ekranem,
nagłośnieniem, niewielką sceną. Niektórzy uczestnicy wskazywali, że atrakcyjnym uzupełnieniem
takiej oferty byłaby organizacja wspólnych wyjść do teatru, muzeum, na wystawy, a także
wycieczek po Warszawie i dalszych wyjazdów. W budynku przy Hrubieszowskiej powinny znaleźć
się przestrzenie przeznaczone do różnych rozrywek i realizacji własnych zainteresowań, w tym:
•

gry w karty, szachy, warcaby, bingo, scrabble;

•

posłuchania muzyki (np. zapewnienie sprzętu z słuchawkami, aby można było słuchać
ulubionej muzyki, nie przeszkadzając przy tym innym);

•

zajęć muzycznych np. chór, ale też wspólne śpiewanie/gra przy pianinie;

•

wymiany zdań – klubów dyskusyjnych;

•

potańcówek;

•

realizowania, rozwijania oraz dzielenia się swoimi pasjami np. w ramach spotkań kółek
zainteresowań (rękodzieło/robótki ręczne, sekcja brydżowa, i inne);

•

spotkań z przedstawicielami młodszych pokoleń, ale także wspólnych zajęć z młodzieżą,
czy wydarzeń, podczas których dzieci mogłyby coś zaprezentować kombatantom np.
zaśpiewać, zagrać, zarecytować;

•

zajęć manualnych, plastycznych, rzemieślniczych, w tym np. tworzenie albumów
rodzinnych czy digitalizacja/opisywanie pamiątek.

Podczas spotkań konsultacyjnych zwracano uwagę, że w domu wsparcia dobrym rozwiązaniem
byłaby sala zajęciowa, w której gospodarze-użytkownicy domu będą mogli zarówno brać udział
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w zajęciach, ale też je prowadzić, zarówno tworzyć, jak i pokazywać swoje pasje, umiejętności
i dokonania innym czy to w formie czasowej wystawy, czy podczas spotkań tematycznych.
Uczestnicy konsultacji deklarowali, że chętnie skorzystaliby z możliwości wyjścia z domu na
zewnątrz, aby poprzebywać chwilę na powietrzu. Ogród przy domu wsparcia powinien być przede
wszystkim przestrzenią pozwalająca na kameralność i relaks – taki sposób spędzania czasu
w ogrodzie był w opinii uczestników spotkań ważniejszy i bardziej atrakcyjny niż praca przy
grządkach. Dlatego wnioskowano, aby znajdowała się w nim głównie zieleń parkowa i kwiaty,
a także kilka miejsc, gdzie można usiąść w niewielkich grupkach (np. 2-3 krzesła i stoliczek).
Ze względu na sąsiedztwo domu z ruchliwą ulicą za ważne uznano, aby zachować mur oddzielający
działkę od ulicy Prostej, a dodatkowo zadbać o zieleń izolacyjną (gesty bufor zieleni przy murze),
na samym murze zaś zasadzić winorośl, pnącze. W wywiadach pogłębionych pomysł utworzenia
ogrodu spotykał się z aprobatą dwóch ekspertek, które podkreślały terapeutyczną i integracyjną
rolę ogrodów i kontaktu z roślinami:
Ogródek to dobry pomysł, bo w lecie przyjemnie jest siedzieć na zewnątrz (…) Kombatanci raczej nie
będą uprawiać tego ogródka w sensie sadzenia roślin i wkopywania warzyw. Natomiast taka
przestrzeń z grządkami też jest fajna i może ktoś młodszy mógłby to robić z doradztwem kombatanta,
bo niektórzy z nich znają się na ogrodnictwie. Można także organizować spotkania na temat, jak
prowadzić taki ogródek, podczas których użytkownicy Hrubieszowskiej dzieliliby się swoją wiedzą.
(wywiad ekspercki)
Dodatkowo jedna z ekspertek zasugerowała, że warto przewidzieć miejsce na grilla – zwłaszcza
pod kątem organizacji letnich wydarzeń o charakterze rodzinnym czy międzypokoleniowym.
Ważną kwestią w opinii uczestników było, aby dla tarasu wychodzącego na ogród przewidziano
ochronę przed słońcem i deszczem. Zacienienie mogłoby przyjąć formę zadaszenia (stałego lub
rozsuwanego dachu), parasoli itp.
Podczas konsultacji uczestnicy zgłaszali potrzebę utworzenia pomieszczenia o funkcjach tylko
wypoczynkowych dla osób zmęczonych – wyciszonego pokoju wyposażonego w kilka
leżanek/łóżek oraz szafeczki/pomocniki. W takim pokoju „wytchnieniowym” użytkownicy placówki
mogliby w ciszy i spokoju poleżeć, zdrzemnąć się, odpocząć np. po obiedzie czy rehabilitacji.

23

Raport z konsultacji dotyczących utworzenia domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej 9

Grafika 6. Oferta potrzebna w domu wsparcia według osób wypełniających ankietę, N = 78 (odpowiedzi nie
sumują się do 100% - istniała możliwość wielokrotnego wyboru)

Grafika 7. Usługi potrzebne w domu wsparcia według ankietowanych, N = 78 (odpowiedzi nie sumują się do 100%
- istniała możliwość wielokrotnego wyboru)
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Wyposażenie i charakter miejsca
Kluczowym postulatem uczestników konsultacji wobec budynku przeznaczonego na dom wsparcia
było dostosowanie przestrzeni i wyposażenia do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami,
a zwłaszcza dostosowanie pod kątem osób mającymi trudności z przemieszczaniem się. Podczas
spotkań konsultacyjnych mówiono m.in. o niezbędnej windzie, zadbaniu, aby budynek spełniał
wszelkie normy europejskie i przeciwpożarowe, a także zapewnieniu:
•

prawidłowej wentylacji w budynku,

•

odpowiedniej szerokości korytarzy,

•

jak największej liczby poręczy przy ścianach (nie tylko w korytarzach, ale też
w poszczególnych salach),

•

kilku balkoników na wyposażeniu – wspomagających poruszanie się,

•

uchwytów na kule/laski, także systemu uchwytów/ możliwości odłożenia kuli bezpośrednio
przy krześle,

•

dużej liczby toalet – przestronnych, z poręczami – najlepiej z obu stron, a w przypadku
łazienek z prysznicem – zapewnienie miejsca siedzącego,

•

instalacji przyzywowej (system pozwalający na wezwanie pomocy poprzez wciśnięcie
guzika czy pociągniecie sznurka) – nie tylko w toaletach, ale też innych pomieszczeniach,
zwłaszcza w pokoju „wytchnieniowym” czy sali rehabilitacyjnej (stanowisko osoby, która
odbiera te zgłoszenia mogłoby się mieścić np. w pokoju informacyjnym),

•

czytelnego oznakowania budynku, a także pomieszczeń wewnątrz,

•

wygodnych mebli: krzeseł, foteli, z których łatwo korzystać – siadać i wstawać, a także kilku
łóżek/leżanek;

•

szatni.

Sugerowano, aby pod tym względem wzorować się na udogodnieniach istniejących w Centrum
Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” np. uchwyty na laski/kule, biurka z regulowanym
blatem, obustronne poręcze przy schodach, pętle indukcyjne w niektórych pomieszczeniach.
Warto, aby wszelkie takie „wspomagacze” w używaniu przestrzeni były raczej dyskretnie
zamontowane.

Zdjęcie 11. Przykłady dobrych rozwiązań - stół modułowy w sali zajęć w CAM „Nowolipie”
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Zdjęcie 12-13. Przykłady dobrych rozwiązań: czytelne oznaczenia pomieszczeń oraz uchwyty na kule/laski w CAM
„Nowolipie”

Także eksperci podczas wywiadów pogłębionych podkreślali, że dostosowując i aranżując dom
przy Hrubieszowskiej należy uniknąć szpitalnego wrażenia, i przy zachowaniu funkcjonalności
mebli i przestrzeni czy ergonomicznych obiektów sprawić, aby wnętrze miało charakter domowy:
Trzeba zadbać, żeby to nie był szpital. (…) Trzeba stworzyć taką atmosferę, żeby użytkownicy
rzeczywiście czuli się jak w domu. (…) Wnętrze powinno być domowe, ale bez przesady. Moim
zdaniem meble muszą być przede wszystkim ergonomiczne, a po drugie muszą być dostosowane na
pewno do specyfiki tego rodzaju obiektów. (…) Część firm się teraz specjalizuje w dostosowywaniu
takich sprzętów codziennego użytku do potrzeb placówek opiekuńczych. Jest naprawdę duży wybór,
spełnione są oczywiście określone rygory, żeby te sprzęty pasowały do specyfiki tego rodzaju
obiektów, a jednocześnie można znaleźć coś przyjemnego dla oka.
(wywiad ekspercki)
Potrzeba takiego „domowego” charakteru budynku wybrzmiała także podczas spotkań
konsultacyjnych i w trakcie badań ankietowych. Wśród określeń, które padały na temat aranżacji
domu padały często następujące przymiotniki:
•
•
•
•
•

ciepłe,
tworzące przyjemną i swobodną atmosferę,
nie za bardzo nowoczesne,
domowe,
z rodzinną atmosferą,
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•
•
•

przyjemne,
słoneczne – jasno, ciepłe kolory,
przytulne.

Uczestnicy zwracali uwagę, że należy zadbać o takie elementy jak kominek, wygodne i funkcjonalne
meble – w tym fotele, lampy solne, wygodne meble ogrodowe (w ogrodzie i na tarasie zapewnienie
leżaków, foteli, koców), oprócz ogólnego oświetlenia, także oświetlenie miejscowe tj. kilka
mniejszych źródeł światła np. w postaci lamp/lampek przy fotelach, kanapach. Uczestnikom
spodobała się też możliwość zastosowania rozwiązania w postaci mebla z szafkami/ szufladami,
aby trzymać w nich swoje drobiazgi. Za przydatne uzupełnienie wyposażenia uznano tablicę
informacyjną, która najlepiej, gdyby mieściła się na ścianie, zaraz za drzwiami wejściowymi do
budynku. Na tablicy powinny znajdować się informacje dotyczące domu wsparcia i jego oferty (np.
schemat z lokalizacją poszczególnych pomieszczeń, tygodniowy harmonogram wydarzeń, godziny
dyżurów itp.), a część tablicy mogłaby być ogólnodostępna, by użytkownicy domu mogli w ten
sposób podzielić się swoimi potrzebami np. zawiesić np. ogłoszenia typu „oddam/przyjmę”.
Podczas konsultacji pochylono się także nad kwestią charakteru miejsca – zastanawiano się, jak
sprawić, aby było to miejsce wyjątkowe, wyróżniające się na mapie Warszawy, podkreślające rolę
Powstania Warszawskiego i użytkowników domu. Uczestnicy podawali tu różne pomysły, które
koncentrowały się wokół trzech obszarów:
1) symboliki/wyglądu miejsca,
2) wydarzeń i aktywności, które mogłyby się odbywać oraz
3) działań nastawianych na umacnianie pamięci/zachowanie wspomnień.
W odniesieniu do wyglądu miejsca pojawiły się następujące pomysły:
•

zachowanie elementów cegły,

•

wyeksponowanie nazwy i logo domu,

•

motywy powstańcze: użycie symbolu Polski Walczącej, niewielki pomnik Powstańca,

•

stała wystawa fotografii historycznych, powstańczych,

•

ekspozycja kartek i przedmiotów, które Powstańcy otrzymują od dzieci i młodzieży (np.
pocztówki w ramach akcji BohaterON),

•

biblioteczka – regał z książkami o dominującej tematyce warszawskiej i historycznej, przy
założeniu, że użytkownicy domu mogą współtworzyć biblioteczkę przekazując niektóre
egzemplarze ze swoich cennych zbiorów, a także zapewnieniu możliwości wypożyczenia
interesującej pozycji na dłużej (np. wypisanie rewersu).

W kontekście pozostawienia oryginalnych pamiątek czy tworzenia izby pamięci wybrzmiał istotny
głos ze strony eksperta, że dom wsparcia nie będzie miejscem do tego w pełni przygotowanym
i muzeum (a zwłaszcza Muzeum Powstania Warszawskiego) stanowi bezpieczniejszą przestrzeń
dla obiektów o wartości historycznej. W domu wsparcia mogłyby pojawić się kopie takich
dokumentów, lub mogłyby one pojawiać się okazjonalnie np. podczas organizacji wydarzeń czy
spotkań z młodzieżą.

27

Raport z konsultacji dotyczących utworzenia domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej 9

W jaki sposób nadać temu miejscu wyjątkowy charakter?
N = 78
Zadbać, by w aranżacji budynku znalazły się
symbole, pamiątki nawiązujące do Powstania
Warszawskiego

59%

Zapewnić użytkownikom-gospodarzom
możliwość prezentacji swoich zainteresowań
i talentów (np. wystawy obrazów czy
fotografii, zajęcia tematyczne)

53%
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Wykres 2. Rozkład odpowiedzi ankietowanych dotyczące nadania wyjątkowego charakteru domowi wsparcia
przy ul. Hrubieszowskiej (odpowiedzi nie sumują się do 100% - istniała możliwość wielokrotnego wyboru)

Uczestnicy konsultacji podkreślali jednocześnie, że wyżej wymienione nawiązania do historii
w aranżacji domu muszą być wyważone, znajdować się w wybranych pomieszczeniach,
a niekoniecznie w całym budynku. Ponadto, drugim równie ważnym sposobem, aby nadać
obiektowi przy Hrubieszowskiej wyjątkowy charakter było według uczestników konsultacji
zapewnienie użytkownikom-gospodarzom domu możliwości prezentacji swoich zainteresowań
i talentów – w postaci czasowych wystaw obrazów, fotografii, prac robionych na szydełku itp. czy
zajęć tematycznych/ spotkań z ich autorami. Taka wymiana powinna mieć także charakter
międzypokoleniowy, dlatego warto, aby dom wsparcia był otwarty na spotkania
z dziećmi i młodzieżą, podczas której Powstańcy i kombatanci mogliby dzielić się historią, swoimi
wspomnieniami, pokazywać osobiste pamiątki i ważne dla nich przedmioty (należy zatem zapewnić
przestrzeń i odpowiednie wyposażenie przydatne podczas tego typu spotkań)5. Dom przy
Hrubieszowskiej mógłby być miejscem, gdzie Powstańcy znajdą miejsce, czas i pomoc
w odpisywaniu na otrzymywane kartki z życzeniami i podziękowaniami (m.in. w ramach akcji
BohaterON). Podczas podsumowującego spotkania konsultacyjnego padły słowa przypominające,
że Powstanie to są ludzie – ich decyzje, przeżycia, wspomnienia, a dom wsparcia powinien
umacniać bezpośredni kontakt między nimi a przedstawicielami młodszych pokoleń. Wybrzmiał
także pomysł, że z uwagi na pobliską lokalizację Muzeum Powstania Warszawskiego, warto
stworzyć możliwości, aby młodzież po zwiedzeniu ekspozycji, odwiedziła także Powstańców na
Hrubieszowskiej i z nimi porozmawiała. Należy jednocześnie zadbać, aby dom wsparcia zachował
charakter spokojnej, bezpiecznej, komfortowej przestrzeni dla jego głównych użytkowników,
dlatego takie wizyty powinny być odpowiednio zaplanowane i stanowić raczej okazjonalne
wydarzenia niż codzienną praktykę. Międzypokoleniowy wymiar domu wsparcia mógłby także
5

Podczas wywiadu eksperckiego zwrócono uwagę, że przypadku realizowania spotkań, wywiadów czy
nagrywania wspomnień, warto zaplanować je w taki sposób, aby tylko jeden kombatant był bohaterem
takiego wydarzenia, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele młodszego pokolenia.
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przejawiać się w nawiązaniu stałej współpracy ze szkołami, obecności wolontariuszy czy
okazjonalnego udostępniania poddasza na prowizoryczny nocleg dla harcerzy uczestniczących
w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ponadto, dla opowieści i wspomnień Powstańców, zarówno tych dotyczących historii, jaki i innych
ważnych dla nich spraw, warto przewidzieć jakąś formę zapisu czy nagrania, tak, aby, jak
podkreślano to w jednym z wywiadów eksperckich „Tworzyć opowiadania o tym domu – tworzyć
historię miejsca przez historię ludzi, którzy w tym miejscu przebywają”.

Organizacja domu wsparcia
Większość uczestników opowiadała się za założeniem dziennej formuły planowanej placówki.
Postulowano przy tym jak najszybszą realizację przedsięwzięcia, tak, aby z domu wsparcia
faktycznie mogli skorzystać Powstańcy. Jednakże padły także pojedyncze głosy podkreślające
zapotrzebowanie na dom całodobowego pobytu (w tym np. pomysł podziału budynku: parter
przeznaczony na usługi wspierające, a wyższe kondygnacje – na dłuższy pobyt w ramach ośrodka
pomocy społecznej), a także sugestie, aby przystosować Hrubieszowską do pełnienia
okazjonalnych funkcji noclegowych za pomocą kilku pokojów, z których mogliby korzystać
Powstańcy przyjeżdzający do Warszawy na ważne uroczystości.
Uczestnicy nieco różnili się co do oczekiwań w zakresie dziennego funkcjonowania domu wsparcia:
niektórzy uważali, że placówka powinna być otwarta od poniedziałku do soboty, inni – że także
w niedziele, preferencje w zakresie godzin otwarcia obejmowały przedziały 10-17 oraz 9-18, zaś
w przypadku wydawania obiadów sugerowano ustalenie stałej pory w postaci widełek
godzinowych. Jedni deklarowali, że chętnie przebywaliby w domu przez większość dnia, inni
odwiedzaliby go codziennie w porze obiadowej, a niektórzy woleliby wpadać kilka razy w tygodniu
na wybrane wydarzenia/zajęcia.
Bardzo ważną potrzebą zasygnalizowaną podczas konsultacji było zapewnienie transportu do
domu wsparcia (dowóz na miejsce i odwiezienie do domu). Tę kwestię – jako kluczową dla
funkcjonowania placówki w przyszłości – wskazywali zarówno uczestnicy spotkań konsultacyjnych,
jak i eksperci podczas wywiadów pogłębionych, a także osoby wypełniające ankietę lub
internetowy formularz opinii (w przypadku ankiety ok. 65% respondentów uznało zapewnienie
bezpłatnego transportu za istotne ułatwienie w korzystaniu z oferty domu wsparcia). Sugerowano,
że transport można zorganizować poprzez wynajęcie specjalnego busa czy zawarcie umowy
z którąś z korporacji taksówkarskich, tak aby istniała też możliwość telefonicznego zamówienia
transportu. W ramach takiej usługi powinna być też przewidziana obecność wolontariusza czy
asystenta, który pomoże i odprowadzi bezpośrednio do mieszkania. Podczas dyskusji pojawiły się
także głosy dotyczące zabezpieczenia miejsc do krótkiego parkowania jak najbliżej placówki, tak
aby osoba przywożona przez rodzinę czy zaprzyjaźnionego wolontariusza mogła bezpiecznie
wysiąść i wejść do budynku (miejsce typu kiss&ride). Niektórzy zwracali uwagę, że przydałoby się
wydzielenie dodatkowych kilku miejsc wzdłuż ulicy Hrubieszowskiej umożliwiających dłuższy
postój dla użytkowników domu i ich rodzin/opiekunów/gości. Konieczna byłoby wówczas
odpowiednie przeorganizowanie ulicy oraz kontrola, aby te miejsca nie były zajmowane przez inne
osoby.
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Ułatwienia w korzystaniu z domu wsparcia
N = 78
Inne
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Doradca komputerowy
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Zapewnienie bezpłatnego transportu
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Obecność pracowników/ wolontariuszy –
osób, które pomogą i chętnie porozmawiają

79%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Wykres 3. Rozkład odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące elementów ułatwiających korzystanie
z domu wsparcia (odpowiedzi nie sumują się do 100% - istniała możliwość wielokrotnego wyboru)

Podczas jednego ze spotkań konsultacyjnych padła też sugestia zabezpieczenia kilku linii
i numerów kontaktowych do placówki, aby w przyszłości zagwarantować kombatantom, seniorom
i ich rodzinom sprawny kontakt telefoniczny z domem wsparcia.
Uczestnicy konsultacji podkreślali rolę, jaką w domu wsparcia będą odgrywać pracownicy
i wolontariusze. W przypadku ankiety blisko 80% respondentów uznało obecność
pracowników/wolontariuszy, którzy pomogą i chętnie porozmawiają za istotne ułatwienie
w korzystaniu z oferty domu wsparcia. Powinny być to osoby empatyczne, uśmiechnięte
i pomocne, które potrafią: słuchać, udzielić podstawowej pomocy, udzielić informacji, wypełnić
dokumenty. Przydatny byłby także ktoś w charakterze animatora – osoba odpowiedzialna za
organizację wydarzeń i zajęć jednorazowych i cyklicznych, zbierająca potrzeby i preferencje od
użytkowników domu i umożliwiająca ich realizację, czuwająca nad aktualizacją programu np.
w formie tygodniowego rozkładu zajęć i aktywności, a także odpowiedzialna za organizację
wspólnych wyjść/wycieczek. W kontekście kadry pracowniczej, dla uczestników ważne było, aby
po wejściu do domu od razu mogli trafić na osobę, która przywita, odbierze płaszcz, pokieruje dalej
itp. W domu wsparcia mógłby też znaleźć się punkt kontaktowy między Powstańcami
a wolontariuszami chcącymi im pomagać w codziennych sprawach np. w robieniu zakupów,
załatwieniu drobnych spraw na poczcie czy w urzędzie, wyjściu na spacer czy na wystawę. Podczas
jednego z wywiadów eksperckich pojawił się pomysł, że dom przy Hrubieszowskiej mógłby dać
impuls do utworzenia rodzinnych grup pomocy, popularnych za granicą, które zakładają
współpracę kilku rodzin w udzielaniu wsparcia swoim seniorom.
Zarówno podczas spotkań konsultacyjnych, jak i wywiadów pogłębionych zwracano uwagę, że
należy starannie rozważyć nazwę, pod którą będzie funkcjonował dom przy Hrubieszowskiej.
Mówiono, że warto, aby nazwa w jakiś sposób podkreślała, komu to miejsce jest dedykowane
i nawiązywała do tradycji warszawskich domów weteranów (np. Dom Powstańców Warszawskich,
Dom Weteranów Powstania Warszawskiego). Dla niektórych ważniejsze było jednak, aby nazwa
była włączająca i nie budząca w kolejnych latach działania domu obaw „to nie jest miejsce dla mnie”
(np. Dom Warszawskich Kombatantów).
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Opinie na temat propozycji rozwiązań przestrzennych – spotkanie
konsultacyjne 27 marca 2018 r.
Podczas podsumowującego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się we wtorek 27 marca
2018 r. zaprezentowano propozycje rozwiązań w zakresie funkcjonalności dziennego domu
wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej (rzuty z rozkładem funkcji i pomieszczeń na poszczególnych
kondygnacjach), a następnie zbierano opinie na ich temat. W tym podrozdziale przytoczono tylko
te opinie i uwagi, które bezpośrednio dotyczyły zaproponowanych rozwiązań przestrzennych,
natomiast pozostałe głosy związane z organizacją, ofertą czy wyposażeniem domu zostały
uwzględnione we wcześniejszych podrozdziałach razem z wnioskami z pozostałych technik
konsultacyjnych.

Grafika 8. Propozycja rozwiązań dla domu wsparcia: parter - funkcje i pomieszczenia (materiał przedstawiony
podczas spotkania konsultacyjnego 27.03.2018 r.)
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Grafika 9. Propozycja rozwiązań dla domu wsparcia: piętro - funkcje i pomieszczenia (materiał przedstawiony
podczas spotkania konsultacyjnego 27.03.2018 r.)

Grafika 10. Propozycja rozwiązań dla domu wsparcia: poddasze - funkcje i pomieszczenia (materiał
przedstawiony podczas spotkania konsultacyjnego 27.03.2018 r.)
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Rysunek 1. Szkic pokazujący funkcje i wnętrza parteru domu wsparcia (materiał roboczy przedstawiony
podczas spotkania konsultacyjnego 27.03.2018 r.)

Ogólnie uczestnicy byli zadowoleni z przedstawionych propozycji rozwiązań. Doceniono zwłaszcza
pomysł dobudówki, która pozwalała na uzyskanie dodatkowej przestrzeni, a także zapewnienie
dwóch miejsc parkingowych na terenie działki, tuż przy budynku. Podczas dyskusji na forum oraz
podczas w pracy w grupach padły następujące sugestie i propozycje:
•

Podkreślano konieczność zapewnienia odpowiedniej windy w budynku i postulowano, aby
powiększyć windę tak, aby zmieściło się w niej łóżko szpitalne. Rozważano także dołożenie
drugiej windy np. w dobudówce.

•

Zwrócono uwagę, że na parterze powinno znajdować się pomieszczenie o charakterze
gabinetu lekarskiego, w którym można by udzielić także pierwszej pomocy. Miejsce to
dawałoby poczucie bezpieczeństwa – gdyby ktoś się gorzej poczuł, wiedziałby, że jest
miejsce, gdzie może w spokoju odpocząć, odizolować się czy poczekać na karetkę. Do
takiego pomieszczenia powinno się przewidzieć dodatkowe wejście z zewnątrz, a także
wyposażyć je w leżankę, biurko, apteczkę podręczną, sprzęt EKG, defibrylatory
(automatyczny defibrylator zewnętrzny).

•

Zgłoszono też propozycję przeszklonego ogrodu, na kształt oranżerii, aby ograniczyć hałas
z sąsiednich ulic podczas przebywania poza budynkiem, a jednocześnie nadać przestrzeni
ogrodu całoroczny charakter. Zwracano uwagę na odpowiedni dobór materiałów, aby
latem ta przestrzeń nie przegrzewała się. Propozycja ta została zgłoszona na forum, jednak
podczas dyskusji w grupach wielu uczestników zgłaszało wobec niej swoje zastrzeżenia –
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obawiano się, że takie rozwiązanie ograniczy przestrzeń i uniemożliwi poczucie „wyjście na
zewnątrz”, a pod szkłem będzie duszno i gorąco.
•

Niektórzy opowiadali się za odcięciem części jadalnianej/stołówkowej od pozostałych
pomieszczeń na parterze.

•

Zasugerowano utworzenie podpiwiniczenia dla budynku, które mogłoby pełnić funkcje
magazynowe.

•

W kontekście gabinetu fryzjersko-kosmetycznego postulowano ograniczenie stanowisk
fryzjerskich i suszących (z dwóch do jednego) na rzecz zapewnienia przestrzeni dla
umywalki do stóp przed pedicure – albo w samym gabinecie, albo w sąsiadującej toalecie
na piętrze.

•

Wskazywano, że w domu wsparcia powinny znajdować się co najmniej dwie łazienki
wyposażone w prysznice (w tym jedna na parterze). Nie musi być to pełna kabina
prysznicowa, a rozwiązanie w formie spadku z słuchawką prysznicową, siedziskiem
i poręczami zyskało aprobatę, ze względu na jego dostosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

•

Zgłoszono też postulat sygnalizujący zapotrzebowanie na utworzenie 2-3 pokoi gościnnych
dla Powstańców mieszkających za granicą, którzy mogliby tam odpocząć/zakwaterować się
na krótko po przyjeździe do Polski. Sugerowano, aby w tym celu rozbudować/powiększyć
budynek.

•

Podkreślano zapotrzebowanie na wyciszony, wyposażony w kilka łóżek pokój
umożliwiający odpoczynek czy krótką drzemkę (pomieszczenie nie pełniłoby jednak
funkcji noclegowych).

•

Sugerowano także, aby przewidzieć miejsce, w którym goście/rodziny użytkowników
mogliby zaczekać np. kiedy przyjadą, aby odebrać kombatantów.

•

Pojawił się też pomysł, aby kolory ścian w poszczególnych pomieszczeniach różniły się ze
względu na funkcje budynku.

•

W przypadku sali rehabilitacyjnej podkreślano potrzebę zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni na specjalistyczne sprzęty np. UGUL, rowerki, drabinki oraz stanowisko/biurko
dla rehabilitanta. Przy założeniu możliwości połączenia tej sali z salą zajęciową (rozsuwana
ściana), koniecznie należy przewidzieć jakiś sposób odgrodzenia/przesłonięcia sprzętów
rehabilitacyjnych (np. za pomocą kurtyny).

•

Wyrażono poparcie dla propozycji, aby pralka i suszarnia przewidziane na poddaszu były
przeznaczone głównie na własne potrzeby placówki, natomiast warto rozważyć
zapewnienie zainteresowanym osobom możliwości korzystania z usługi pralniczej, którą
dom wsparcia zlecałby na zewnątrz i pośredniczył w jej realizacji (odbiór ubrań oraz
dostarczenie wypranych i wyprasowanych ubrań).
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ROZDZIAŁ III
Odniesienie się do propozycji
uczestników konsultacji
Przekładając głosy uczestników konsultacji na program funkcjonalno-użytkowy dla budynku przy
ul. Hrubieszowskiej 9 starano się, by dokument ten odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania, które
pojawiały się stosunkowo często w procesie konsultacji, przy jednoczesnym pogodzeniu tego
z uwarunkowaniami formalno-technicznymi budynku.
W tym rozdziale zostały pokrótce scharakteryzowane główne założenia programu funkcjonalnoużytkowego w odniesieniu do propozycji zgłaszanych przez uczestników konsultacji. Natomiast
drugi podrozdział zawiera rekomendacje w zakresie dalszej realizacji przedsięwzięcia – dotyczące
kwestii, które nie mogły mieć bezpośredniego przełożenia na program funkcjonalno-użytkowy.

Program funkcjonalno-przestrzenny
Duża różnorodność samych Powstańców i kombatantów (głównych użytkowników), a co za tym
idzie różne preferencje i potrzeby spowodowały, że w domu wsparcia należało uwzględnić
wielofunkcyjne rozwiązania, zakładające wymienność niektórych funkcji lub możliwość elastycznej
aranżacji przestrzeni.
W budynku przy Hrubieszowskiej znalazły się funkcje i pomieszczenia, które zaproponowano
podczas podsumowującego spotkania konsultacyjnego. Jednocześnie nieco zmodyfikowano
niektóre rozwiązania, aby uwzględnić w programie funkcjonalno-użytkowym część uwag
zgłoszonych przez uczestników spotkania. Przede wszystkim zwiększono dobudówkę, aby mogła
zmieścić się tam większa winda oraz punkt pierwszej pomocy na parterze. Przeniesienie windy
z budynku głównego do dobudówki pozwoliło na zyskanie dodatkowej powierzchni w budynku
głównym, co przełożyło się na powiększenie szatni na parterze oraz sali zajęciowej na piętrze
(dzięki temu w sali zajęciowej znalazła się też przestrzeń na niewielką scenę). Uwzględniono także
miejsca na wyposażenie UGUL w sali rehabilitacyjnej oraz przearanżowano nieco gabinet
fryzjersko-kosmetyczny.
Na parterze budynku zaplanowano zatem następujące funkcje i pomieszczenia:
•

Szatnia – połączona z recepcją, gdzie będzie przewidziane stanowisko dla osoby witającej
użytkowników.

•

Punkt informacyjny – znajdujący się zaraz przy wejściu, gdzie obecni będą pracownicy,
a także wolontariusze.

•

Kuchnia – w której będzie możliwość odgrzania i porcjowania posiłków.

•

Jadalnia – z dostępem do kawy, herbaty i drobnych przekąsek.

•

Salon, częściowo połączony z jadalnią, w którym może mieścić się pianino i kominek,
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•

Sala klubowa – miejsce z wygodnymi meblami, wyposażone w biblioteczkę i telewizor,
stoliki do gier.

•

Trzy toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym jedna
z prysznicem.

•

Niewielkie pomieszczenie, w którym będzie mogła mieć stanowisko osoba pełniąca funkcję
„złotej rączki” lub/wymiennie zaplecze dla osoby realizującej usługi krawieckie (drobne
poprawki, naprawa odzieży).

•

Taras z ogrodem.

Na piętrze budynku program funkcjonalno-użytkowy przewiduje następujące pomieszczenia:
•

Sala zajęciowa – wyposażona w ekran, rzutnik, nagłośnienie i niewielkie podwyższenie –
scenę. Mobilne stoły i krzesła pozwolą na wykorzystanie tego pomieszczenia na różnego
typu wydarzenia, o różnej liczebności uczestników. Założono także możliwość połączenia
sali z salą rehabilitacyjną (rozsuwana ściana), przy jednoczesnym ukryciu sprzętów do
ćwiczeń.

•

Sala rehabilitacyjna z szatnią i toaletą z prysznicem – w sali uwzględniono miejsce dla
niezbędnego wyposażenia, w tym także dla kabiny do ćwiczeń UGUL. Przy takim układzie
na zajęciach jednocześnie może przebywać do 8 osób według przepisów BHP i wymagań
sanitarnych.

•

Gabinet lekarski – w którym mogą pełnić dyżury pielęgniarki, lekarze pierwszego kontaktu,
ale też specjaliści np. geriatra czy dietetyk.

•

Gabinet porad – w którym cyklicznie i wymiennie będą mogły być udzielane różnego
rodzaju porady – prawne, urzędowe, psychologiczne, cyfrowe itp. W gabinecie
przewidziano także kilka stanowisk komputerowych.

•

Pokój wytchnieniowy – miejsce z kilkoma łóżkami, gdzie użytkownicy będę mogli w ciszy
i spokoju odpocząć, zdrzemnąć się itp.

•

Gabinet fryzjersko-kosmetyczny ze stanowiskiem fryzjerskim, suszarką hełmową oraz
stanowiskiem do pedicure;

•

Trzy toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym jedna
z prysznicem (znajdująca się w sąsiedztwie sali rehabilitacyjnej).

Ponadto, aby pomieścić wszystkie funkcje zaplanowano
z podpiwiniczeniem. W dobudówce znajdować się będą:

utworzenie

dobudówki

•

winda na ok. 15 osób (mieszcząca nosze szpitalne);

•

w piwnicy – pomieszczenia techniczne i magazynowe;

•

na parterze – pomieszczenie do odpoczynku i udzielenia pierwszej pomocy (z elementami
wyposażenia gabinetu lekarskiego); pomieszczenia techniczne niezbędne dla
funkcjonowania domu; magazyn z dostępem zewnętrznym; pomieszczenie na odpadki;
toaleta dla pracowników kuchni;
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•

na piętrze – pomieszczenia dla administracji, pokój spotkań, toaleta.

W przestrzeniach, do których ze względów technicznych niemożliwe było podłączenie windy, czyli
poddasze i półpiętro zaplanowano:
•

półpiętro – pokój socjalny dla pracowników;

•

poddasze – powierzchnia magazynowa, wentylantornia, pralnia z suszarnią – na własne
potrzeby placówki.

Ogólnodostępne przestrzenie na parterze i piętrze będą dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Ponadto na korytarzach oraz w niektórych pomieszczeniach
przewidziano linkowy system wystawienniczy, który pozwoli na prezentację zdjęć i obrazów na
ścianach oraz łatwą zmianę wystawianych elementów.
Na terenie działki przy budynku przewidziano też dwa miejsca parkingowe, w tym jedno większe
– w standardzie dla osób niepełnosprawnych, na którym zmieści się także bus dowożący
użytkowników domu wsparcia.
W programie funkcjonalno-użytkowym możliwie szczegółowo scharakteryzowano wyposażenie,
które powinno znaleźć się w poszczególnych pomieszczeniach.
Ze względów formalno-technicznych nie wprowadzono na Hrubieszowską funkcji noclegowych.
Dodanie dodatkowych pokojów spowodowałoby konieczność zrezygnowania z innych funkcji,
które wielokrotnie były zgłaszane przez uczestników konsultacji, a nie istniała możliwość dalszego
zwiększania powierzchni kubaturowej (poza przewidzianą już dobudówką).
Ze względów technicznych i konserwatorskich nie wprowadzano także zaszklenia w ogrodzie oraz
trwałego zadaszenia tarasu. Takie rozwiązania ograniczyłyby skuteczną wentylację w budynku
(zaszklenie), ograniczało dostęp światła do salonu i jadalni (zadaszenie), a także przysłoniło
elewację, prowadząc tym samym do niespełnienia zaleceń konserwatora zabytków.

Rekomendacje w zakresie dalszej realizacji przedsięwzięcia
Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany w taki sposób, aby przestrzeń dziennego
domu wsparcia umożliwiała użytkownikom realizację większości zgłaszanych przez nich potrzeb
i oczekiwań. Natomiast przytoczone poniżej kwestie wybrzmiały podczas konsultacji, ale
ze względu na ich specyfikę nie mogły znaleźć odzwierciedlenia w programie funkcjonalnoużytkowym, niemniej świadczą o istotnych potrzebach uczestników konsultacji, które
rekomenduje się wziąć pod szczególną uwagę podczas dalszej realizacji przedsięwzięcia, a także
w działaniach z zakresu polityki senioralnej.
1.

Ważne jest, aby podczas dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia (tworzeniu aranżacji,
zakupów wyposażenia, tworzenia oferty spędzania czasu wolnego) korzystać
z doświadczenia i wsparcia doświadczonych osób, które podczas konsultacji wyraziły
zainteresowanie udzielaniem takiego wsparcia np. sami Powstańcy i kombatanci,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze, eksperci z danych dziedzin.
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2. Warto rozważyć przeprowadzenie dodatkowych niewielkich konsultacji z warszawskimi
seniorami – Powstańcami, kombatantami i reprezentantami środowisk z nimi związanych
na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia np. przy okazji wykonania projektu wnętrz
(aranżacji wnętrz, zakupu wyposażenia), doprecyzowania oferty domu wsparcia, ustalania
nazwy ośrodka.
3. Bardzo ważna jest otwartość na współpracę, zarówno podczas tworzenia domu wsparcia,
jak i w jego prowadzeniu. Warto, aby przyszli operatorzy miejsca byli otwarci na nowości
i pomysły, tworzenie wspólnych inicjatyw w partnerstwach z instytucjami,
stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi itp., które prowadzą już działania i projekty
o podobnej tematyce. Aby zadbać o międzypokoleniowy charakter domu, warto także
nawiązywać współpracę ze szkołami, uczelniami itp.
4. Wiele potrzeb i oczekiwań uczestników konsultacji odnosiło się do kwestii wyposażenia
i architektury wnętrz. Były to dość szczegółowe uwagi, których skala szczegółowości
znacznie wykracza poza zakres projektu budowlanego i wykonawczego. Głosy te zostały
zebrane w raporcie (Rozdział II) oraz uwzględnione w programie funkcjonalno-użytkowym.
Jednakże zapisy w programie funkcjonalno-użytkowym dotyczące wyposażenia czy
aranżacji wnętrz nie są wiążące prawnie dla przyszłego wykonawcy. Dlatego, aby zadbać
o jakość projektowanych wnętrz, a także o dostosowanie obiektu do potrzeb osób
starszych, należy w ramach dalszej realizacji przedsięwzięcia opracować dla budynku przy
ul. Hrubieszowskiej 9 dokładny projekt wnętrz ze specyfikacją konkretnego wyposażenia.
5. Należy rozważyć, jakie rozwiązania wprowadzić dla osób, które ze względów zdrowotnych
nie będą mogły korzystać z domu wsparcia, a potrzebują pomocy w codziennych
czynnościach (np. organizacja wyjazdowych grup wsparcia, dowozu posiłków, nawiązanie
współpracy z dodatkowymi wolontariuszami). Mając na uwadze fakt, że część Powstańców
i kombatantów potrzebuje wsparcia w formie pełnej opieki całodziennej (ośrodek pobytu
stałego), warto zatem dbać o jakość i dostępność takiej formy pomocy.
6.

Podczas dalszej realizacji przedsięwzięcia, ważne jest uwzględnienie opisanych
w Rozdziale II potrzeb dotyczących oferty i organizacji placówki, zwłaszcza w zakresie
zapewnienia bezpłatnego transportu, odpowiedniej kadry pracowniczej wspieranej przez
wolontariuszy, opieki lekarskiej, bezpłatnych posiłków i poczęstunków, stale
aktualizowanej i dostosowanej do bieżących potrzeb i zainteresowań oferty spędzania
czasu.

Opracowany na podstawie konsultacji program funkcjonalno-użytkowy zakłada w planowanym
dziennym domu wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej przestrzenie umożliwiające realizację opisanych
w niniejszym raporcie oczekiwań i propozycji uczestników konsultacji. Zebrane w raporcie
z konsultacji wnioski i potrzeby użytkowników powinny stanowić dla twórców i operatorów tego
miejsca przydatną wskazówkę także na dalszych etapach realizacji przedsięwzięcia.
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