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Pod koniec 2020 roku przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb
młodzieży w Wawrze dotyczącą spędzania czasu wolnego.
Wskazaliśmy też najchętniej odwiedzane przez ludzi młodych
miejsca w dzielnicy.
Żeby jeszcze lepiej poznać potrzeby wawerskiej młodzieży, od
stycznia do marca 2021, rozmawialiśmy z młodymi mieszkańcami
Wawra i osobami, które z nimi pracują podczas konsultacji.
Szczególnie interesowało nas, czym cechuje się przestrzeń, w
której młodzież chce spędzać czas wolny i w której czuje się
swobodnie.
Jednym z powtarzających się głosów była potrzeba miejsca, w
którym młodzież może:
▪ swobodnie spędzać czas,
▪ spontanicznie spotykać się ze znajomymi,
▪ czuć się bezpiecznie
▪ mieć wpływ na aranżację przestrzeni.

Warsztaty projektowe w szkole (30 listopada 2021)
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Dlatego Dzielnica Wawer postanowiła stworzyć takie miejsce
w lokalu przy ulicy Korkowej 119/123 na Osiedlu Marysin:
▪ lokal ma niecałe 70 m2.
▪ mieści się na parterze pawilonu z wyjściem na ulicę.
▪ przylega do niego wąski pas zieleni.
Przestrzeń składa się z dwóch dużych pomieszczeń oraz małej
toalety i magazynku, ulokowanych pośrodku.
Ten adres to ważne miejsce na Marysinie. W pobliżu mieści się
m.in. biblioteka, Wawerskie Centrum Kultury filia Marysin,
poczta, a także siedziba Fundacji „Instytut Edukacji
Pozytywnej”. Do tej pory w części pawilonu,
w którym ma powstać miejsce dla młodzieży, mieścił się lokal
usługowy.

Zanim Dzielnica zrealizuje niezbędny remont, chciała poznać
potrzeby przyszłych użytkowników, które są związane z
funkcjonowaniem tej przestrzeni.

Makieta pokazująca rozkład pomieszczeń
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▪ Pytaliśmy o to, co młodzież chciałaby robić w nowym
miejscu.
▪ Stworzyliśmy wytyczne do programu dla tego obiektu.
▪ Zaprojektowaliśmy wspólnie z młodzieżą, możliwe aranżacje
mebli i wyposażenia.
▪ Przygotowaliśmy koncepcję przestrzenną miejsca na
podstawie pomysłów młodzieży, wiedzy, którą mieliśmy z
poprzednich konsultacji i wywiadów oraz eksperckiej wiedzy
zespołu projektantów.
▪ Rozmawialiśmy o tym jakie reguły powinny obowiązywać
użytkowników (co wolno, a czego nie wolno),
▪ Dyskutowaliśmy o tym, jaka powinna być rola dorosłego
w projektowanym miejscu.
Niezależnie od pracy z młodzieżą, w ramach wywiadów
indywidualnych zdobywaliśmy wiedzę dotyczącą aktualnej
sytuacji młodzieży w Marysinie oraz potrzeb i obaw
związanych z planowaną przestrzenią.

Warsztaty projektowe w szkole (2 grudnia 2021)
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Konsultacje społeczne z młodzieżą są zawsze dużym
wyzwaniem, bo tę grupę dość trudno włączyć do procesu
rozmowy. Dlatego formy dialogu zaplanowaliśmy tak, żeby były
jak najbardziej zróżnicowane i żeby dotrzeć do jak najszerszej
grupy osób.
Warsztaty w szkołach
W dwóch marysińskich szkołach podstawowych, w klasach
siódmych i ósmych przeprowadziliśmy w sumie pięć lekcji –

warsztatów projektowych. Warsztaty były prowadzone przez
projektantkę wnętrz i moderatorki. Uczniowie podczas pracy:
▪ zapisywali, co chcieliby robić w nowym miejscu spędzania
czasu wolnego,
▪ projektowali plakat ze zdjęciami, które pokazywały ich
potrzeby związane z charakterem i wyglądem tego miejsca –
tzw. „mood board” z inspiracjami dla projektantów,
▪ na przygotowanej makiecie „meblowali” wnętrze z pomocą
gotowych elementów.

Zdjęcia, które służyły do przygotowania moodboardów podczas
warsztatów projektowych w szkole
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Plakaty interaktywne
W marysińskich szkołach podstawowych zostały powieszone
plakaty interaktywne, na których uczniowie i uczennice mogli
pisać swoje potrzeby i pomysły na aktywności w tym miejscu.
Interaktywny baner zawisł też na budynku ulicy Korkowej.
Wywiady indywidualne
W ramach procesu chcieliśmy także porozmawiać z dorosłymi,

którzy pracują z młodzieżą na Marysinie. Dlatego oprócz
otwartych form konsultacyjnych przeprowadziliśmy wywiady
indywidualne z dziesięcioma osobami dorosłymi:
▪ psycholożkami i pedagożkami z marysińskich szkół
podstawowych,
▪ osobami kierującymi biblioteką, Centrum Kultury, OSiRem,
świetlicą socjoterapeutyczną,
▪ prezeską i wiceprezeską działającej lokalnie Fundacji „Instytut
Edukacji Pozytywnej”
▪ marysińskim radnym, zaangażowanym w działania na rzecz
młodzieży.

Makieta przygotowana w ramach warsztatów projektowych
w szkole
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Spotkanie dla mieszkańców i możliwość przesłania uwag
Mieszkańcy mogli przesłać maila ze swoimi uwagami albo dołączyć do
spotkania on-line, które było kierowane także do przedstawicieli
zorganizowanych grup młodzieżowych działających w tej części Wawra.
Podczas spotkania pracowaliśmy na wirtualnym flipcharcie,
zastanawialiśmy się, jak urządzić to miejsce, jakie mają panować w nim
zasady i jaka ma być rola dorosłego.
Dzień otwarty na ulicy Korkowej

Pod koniec procesu konsultacji, na Korkowej 119/123, w przestrzeni,
która po remoncie ma być oddana młodzieży, odbył się dzień otwarty,
podsumowujący zdobytą wiedzę. Projektanci zaprezentowali pomysły na
urządzenie obiektu, a osoby odwiedzające mogły wskazać, która
z pięciu koncepcji wydaje się im najciekawsza. Podczas dnia otwartego
rozmawialiśmy także o zasadach funkcjonowania tego miejsca i roli
dorosłego.

Plakaty i moodboardy z warsztatów projektowych w szkole,
które zostały zaprezentowane podczas Dnia Otwartego

ZDJĘCIA Z PROCESU

Warsztaty projektowe w szkole (2 grudnia 2021)

Dzień otwarty (11 grudnia 2021)

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
▪ start konsultacji społecznych // 25 listopada
▪ wywiady z dorosłymi współpracującymi z młodzieżą z Marysina //

25 listopada –

3 grudnia

▪ plakaty interaktywne w szkołach // 30 listopada – 15 grudnia
▪ warsztaty projektowe w szkołach // 30 listopada i 2 grudnia
▪ otwarte dla wszystkich spotkanie online // 7 grudnia (wtorek) 2021
▪ dzień otwarty na Korkowej 119/123 // 11 grudnia (sobota) 2021, 10.30-13.30
▪ przesyłanie opinii mailem // 25 listopada – 15 grudnia 2021
▪ zakończenie konsultacji społecznych // 15 grudnia 2021
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Dzień otwarty (11 grudnia 2021)

Dzień otwarty (11 grudnia 2021)

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W konsultacjach wzięło udział co najmniej 130 osób:
▪ 72 uczniów z klas siódmych i ósmych marysińskich
szkół podstawowych podczas 5 warsztatów
projektowych w szkołach
▪ 10 dorosłych, którzy pracują z młodzieżą na
Marysinie
▪ 9 osób na spotkaniu on-line – przedstawicieli
starszej młodzieży
▪ 24 osoby podczas dnia otwartego (w tym około
połowa starszej młodzieży)
▪ 1 osoba, która wypowiedziała się drogą mailową
▪ kilkunastu uczniów z marysińskich szkół
podstawowych, którzy wypełnili interaktywne
plakaty zawieszone w szkołach i na budynku przy
Korkowej 119/123
Warsztaty projektowe w szkole (30 listopada 2021)
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Program miejsca
▪ Podczas całych konsultacji pojawiło się bardzo wiele
pomysłów na to, co mogłoby się dziać w
projektowanym miejscu.
▪ Większość osób entuzjastycznie reagowała na pomysł,
że miejsce ma być przestrzenią bez konkretnych,
zaplanowanych zajęć. Młodzież wypowiadała się o
tym, że nie chciałaby „realizować znowu czyjegoś
programu”.
▪ Podczas warsztatów projektowych najczęstszymi
pomysłami było spędzanie w nowym miejscu czasu
razem, rozmawianie z innymi, odrabianie lekcji (w tym
wspólne odrabianie lekcji).
Warsztaty projektowe „Co chcemy robić w nowym miejscu?”
(30 listopada 2021)
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Program miejsca – cd.
▪ Młodzież wymieniała też różne aktywności
sportowe – od gry w bilard, poprzez grę w
koszykówkę, możliwość zagrania w gry planszowe,
ale także w gry na XBoxie albo PlayStation.
Pojawiały się też pomysły na cymbergaja, czy pingponga. Najczęstsze głosy dotyczyły jednak gier
planszowych.
▪ Zarówno młodzież, jak i dorośli podkreślali, że
konieczne jest, aby w nowym miejscu była
możliwość zjedzenia lub wypicia czegoś, zrobienia
herbaty albo kawy oraz zagrzania posiłku.
▪ Wiele osób wskazywało też, że chciałoby tam
oglądać filmy i organizować przeglądy/ wieczory
filmowe.

Warsztaty projektowe „Co chcemy robić w nowym miejscu?”
(30 listopada 2021)
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Charakter miejsca
▪ Dzięki temu, że w nowej przestrzeni znajdują
się dwa pomieszczenia, możliwe jest nadanie
im różnego charakteru.
▪ Pomieszczenie pierwsze, według większości
osób biorących udział w konsultacjach,
powinno być dostępne przez cały czas, kiedy
obiekt będzie otwarty. Niektórzy uczestnicy
konsultacji wskazywali, że może to być swego
rodzaju klubokawiarnia.
▪ Pomieszczenie drugie może mieć czasem swój
program (np. pokaz filmowy, turniej
planszówek) oraz może być udostępniane (ale
rzadko) określonym grupom.

Spotkanie on-line: Jakiego rodzaju meble w nowym miejscu?
Wirtualny flipchart przygotowany przez jednego z uczestników
(7 grudnia 2021)
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Charakter miejsca c. d.
▪ W pierwszym pomieszczeniu według
większości uczestników może być głośniej,
jaśniej, gwarniej i bardziej roboczo,
▪ Natomiast w drugim pomieszczeniu może być
ciemniej i bardziej wypoczynkowo. Tam raczej
powinny znaleźć się pufy i wykładzina/dywan.
Rola dorosłych

Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które brały
udział w konsultacjach, były zgodne co do tego, że
w nowej przestrzeni powinna znaleźć się osoba
dorosła.

Warsztaty projektowe w szkole
(2 grudnia 2021)
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Rola dorosłych c. d.
▪ Wszyscy uczestnicy konsultacji uważali, że osoba
dorosła powinna czuwać nad bezpieczeństwem osób,
które znajdują się w przestrzeni, oraz powinna
pilnować, aby przestrzegały one zasad.
▪ Młodzież wskazywała, że osoba dorosła mogłaby
pomagać w lekcjach.
▪ Dorośli, z którymi przeprowadzane były wywiady
zaznaczali, że rolą tej osoby powinno być też bycie
moderatorem czy też słuchaczem.
To, co usłyszeliśmy, było zbieżne z tym, co padało
podczas poprzednich konsultacji: że zadaniem dorosłych
będzie, przede wszystkim, zapewnienie niezbędnej
pomocy i swobody użytkowania, ale nie mają oni mieć
aktywnej roli organizowania czasu młodym ludziom.

Warsztaty projektowe w szkole
(30 listopada 2021)
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Zasady działania miejsca
Opinie i pomysły, dotyczące zasad funkcjonowania miejsca,
zbieraliśmy w wywiadach z dorosłymi oraz
z młodzieżą podczas warsztatów i podczas dnia otwartego.
▪ Godziny i dni otwarcia – w dzień powszedni po szkole
od około 13.00 do wieczora, w weekend przez cały
dzień, a podczas nocy filmowej nawet do bardzo
późnych godzin wieczornych (albo do rana)
▪ Padały propozycje, aby miejsce dostępne było dla osób
w określonym wieku np. od 13 albo 14 roku życia do 25
roku życia
▪ Podczas konsultacji dyskutowaliśmy też o zasadach,
które powinny w przestrzeni obowiązywać.
W załączniku możesz znaleźć propozycję zestawu tych
zasad. Dotyczą głównie poszanowania granic osób,
które przebywają w tej przestrzeni.

Rozmowy dotyczące działania nowego miejsca podczas dnia otwartego
(11 grudnia 2021)

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI 1 z 2
▪ Konsultowane miejsce jest potrzebne na Marysinie. Zarówno
dorośli współpracujący z młodzieżą, jak i sami młodzi ludzie, w
olbrzymiej większości widzieli sens jego powstania.
▪ Na Marysinie nie ma takiej przestrzeni, w której młodzież
mogłaby przebywać bezpiecznie i za darmo wtedy, kiedy jest
zimno. Bardzo dużo młodzieży (przede wszystkim chłopców)
gromadzi się na marysińskiej Syrence, ale zimą jest to niemożliwe.
▪ Miejsce, które powstanie, powinno być otwarte dla wszystkich
chętnych młodych ludzi (ale nie dla dzieci, które chciałyby
przychodzić tam z rodzicami) i funkcjonować jak klubokawiarnia.
▪ Powinna być to przestrzeń bez programu, bez zajęć, ale z
opiekunem, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem osób,
które przebywają w tej przestrzeni.
▪ Miejsce to, kiedy powstanie, powinno być „niedokończone”, tak
aby młodzież mogła je urządzić na swój sposób, a meble, które
będą się w nim znajdować, powinny być w dużej mierze mobilne.

Zdjęcie z Dnia Otwartego
(11 grudnia 2021)
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Przestrzeń przeznaczona na miejsce dla młodzieży nie
jest duża i nie da się w niej zmieścić wszystkich działań
i aktywności wynikających ze zgłoszonych nam potrzeb.
Dlatego w procesie projektowania musieliśmy wybierać
tak, aby przestrzeń jednocześnie była wielofunkcyjna,
ale żeby potencjalne czynności nie wchodziły ze sobą
w kolizję. Dlatego po wielu dyskusjach, także
z uczestnikami konsultacji, zdecydowaliśmy się nie
projektować w żadnej z sal przestrzeni do grania w gry
komputerowe, gdyż zbytnio zdominowałoby to inne
działania, które mogą być w tym miejscu wykonywane.
Przestrzeń, która powstanie, powinna być
wielofunkcyjna, ale powinna dzielić się na strefy.
Pomieszczenie bliżej wyjścia powinno być zawsze
otwarte, bardziej kawiarniane, a pomieszczenie tylne
może być spokojniejsze, przeznaczone do wspólnej
pracy, wspólnego przebywania razem. Istotnym jego
elementem powinien stać się rzutnik, który umożliwi
organizowanie pokazów filmów.

Koncepcje urządzenia pomieszczeń prezentowana podczas dnia
otwartego (11 grudnia 2021)

REKOMENDACJE
Na podstawie działań konsultacyjnych zostały przygotowane:
▪ koncepcja aranżacji i wyposażenia miejsca,
▪ opis oferty miejsca i sposobów spędzania tam czasu przez młodzież, w tym
również opis roli osób dorosłych i opiekunów,
▪ propozycja zasad obowiązujących w nowym miejscu, przedstawiona w
formie regulaminu.

Wszystkie te dokumenty znajdują się w załączniku do raportu.
Jednocześnie, zgodnie z głosami uczestników konsultacji, rekomendujemy, żeby
w pierwszej sali utworzyć przejście do przylegającego do budynku ogródka, oraz
żeby odmurować okno znajdujące się w drugiej sali. Jeśli nie uda się to w
pierwszym etapie prac, dzielnica podczas remontu musi naprawić obecne
w pomieszczeniu okna tak, aby można je było łatwo zamykać
i otwierać.
Rekomendujemy też, żeby powstałe miejsce nie było zamkniętym projektem,
żeby młodzież z niego korzystająca mogła samodzielnie aranżować przestrzeń,
decydować o programie i o obowiązujących zasadach.

Dzień otwarty (11 grudnia 2021)

CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU

CO DALEJ?
Przestrzeń dla młodzieży na Marysinie planujemy
otworzyć w pierwszej połowie 2022 roku.
Planujemy, że miejsce to będzie prowadzone przez
zewnętrznego operatora np. organizację pozarządową,
która zostanie wybrana w konkursie.
Wyniki raportu zostaną przedstawione dyrekcjom
marysińskich szkół podstawowych i radnym
Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Z rekomendacjami
z raportu oraz przebiegiem prac przygotowujących
miejsce zostaną zapoznani radni Dzielnicy.
Informacje na temat bieżących działań związanych
z projektem będzie można znaleźć na stronie Urzędu
Dzielnicy Wawer. Zamieścimy też informację o postępie
prac na budynku przy ulicy Korkowej.
Dzień otwarty (11 grudnia 2021)

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ
DZIAŁU

AKCJA INFORMACYJNA
W ramach akcji informacyjnej:
▪ zamieściliśmy ogłoszenie o konsultacjach na warszawskiej stronie konsultacji
z mieszkańcami oraz na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer,
▪ zamieściliśmy posty o rozpoczęciu i o działaniach w konsultacjach na profilu
Facebook Konsultacje społeczne Warszawa oraz na profilu Urzędu Dzielnicy
oraz utworzyliśmy wydarzenie na Facebooku z informacjami o konsultacjach,
post udostępniany był na różnych grupach lokalnych i na profilu
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer,
▪ rozwiesiliśmy 60 plakatów na słupach ogłoszeniowych, w szkołach
i w miejscu konsultacji oraz dystrubowaliśmy ulotki na temat konsultacji,
▪ przekazaliśmy zaproszenie do konsultacji poprzez Librusa rodzicom
i uczniom wawerskich szkół,
▪ umieściliśmy baner na konsultowanym miejscu oraz dwa plakaty
interaktywne w szkołach,
▪ przygotowaliśmy informację prasową, w wyniku której powstał materiał
filmowy i artykuł na stronie TVP3,
▪ bezpośrednio zapraszaliśmy do konsultacji samorządy marysińskich szkół
podstawowych oraz przedstawicieli grup młodzieżowych
Korkowa 119/123. Oznaczenie miejsca podczas dnia
i dzielnicowych radnych.
otwartego

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony konsultacje.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK 1
Koncepcja aranżacji i wyposażenia miejsca
ZAŁĄCZNIK 2
Opis oferty miejsca i sposobów w jaki młodzież będzie tam spędzać czas, w tym również opis roli osób

dorosłych i opiekunów
ZAŁĄCZNIK 3
Propozycja zasad obowiązujących w nowym miejscu, przedstawiona w formie regulaminu

ZAŁĄCZNIK 4
Podsumowanie uwag, opinii i pomysłów, które zostały zgłoszone podczas konsultacji
ZAŁĄCZNIK 5
Dokumentacja fotograficzna z warsztatów projektowania z młodzieżą w szkołach
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