ZAŁĄCZNIK 2.
Opis oferty miejsca i sposobów w jaki młodzież
będzie tam spędzać czas, w tym również opis roli
osób dorosłych i opiekunów

UWAGI OGÓLNE
Uwzględniając opinie i pomysły zebrane podczas
konsultacji, opracowana została koncepcja aranżacji
lokalu przy ul. Korkowej jako przestrzeni
aktywności i integracji dla młodzieży.

Projektowana przestrzeń składa się z szeregu
pomieszczeń, w obrębie których znajdują się różne
strefy funkcjonalne. Przyszli użytkownicy mają
możliwość dostosowania układu wyposażenia do
swoich zróżnicowanych i zmiennych potrzeb przewidziano meble mobilne.

Projektowana przestrzeń jest wielofunkcyjna zmiana aranżacji jest szybka i prosta, umożliwia
elastyczne funkcjonowanie obiektu zależnie od
inicjatywy jej użytkowników. Poza bardziej
grupowymi wydarzeniami umożliwia spontaniczne
spędzanie czasu, wspólne jak i indywidualne, a
zasady jej funkcjonowania są oddolnie ustalane
przez jej użytkowników.
Jest to przestrzeń bezpieczeństwa, ekspresji oraz
autonomii dla wawerskiej młodzieży, w której jej
przyszli użytkownicy znajdą zarówno miejsce dla
siebie jak i budowania nowych relacji.

ORGANIZACJA PRZESTRZENI
Przedstawione na kolejnej stronie trzy warianty
ustawienia mebli i wyposażenia pozwalają na różne
warianty wykorzystania przestrzeni.
Wybór wariantu będzie częściowo podyktowany
tym, czy w pomieszczeniu 1 będzie możliwe
wykonanie wyjścia do ogrodu oraz czy w obrębie
tego pomieszczenia mają być mniej lub bardziej
wyraźnie wyznaczone strefy funkcjonalne (kuchnia,
stoliki “kawiarniane”, odpoczynek na sofie). W
pomieszczeniu 2 otwartym pytaniem pozostaje
kwestia, czy możliwe będzie wykonanie dużego
okna.

Zaproponowane wyposażenie pozwala w łatwy
sposób aranżować różne rodzaje aktywności
(szczególnie w pomieszczeniu 2), w zależności od
potrzeb - stoły, pufy i stoliki można łatwo
przesuwać, tworząc wspólną przestrzeń rozmowy
lub zabawy albo wydzielone strefy aktywności.
Wszystkie zaplanowane meble są łatwe do
przesuwania, dzięki czemu młodzi użytkownicy
mogą w łatwy sposób dostosować pomieszczenie
do swoich potrzeb.
Na kolejnej stronie znajduje się zestawienie trzech
szkiców projektowych, szczegółowe rysunki
techniczne wraz z listą wyposażenia znajdują się w
Załączniku 1.

TRZY WARIANTY USTAWIENIA MEBLI I WYPOSAŻENIA

POMIESZCZENIE 1
Pomieszczenie 1. - dostępne od wejścia - służyć
może jako miejsce, w którym użytkownicy mogą zjeść
własne przekąski lub ciepłe napoje (kontuar) oraz
odpocząć, spędzić wspólnie czas lub popracować na
kanapie lub przy stolikach w mniejszych grupach lub
indywidualnie. Dodatkowo przewiduje się, wraz z
wymianą okien, stworzenie możliwości wyjścia z tego
pomieszczenia bezpośrednio do ogródka. Taka
możliwość rozszerzyłaby ofertę projektowanego
obiektu. Pomieszczenie utrzymane jest w jasnej
kolorystyce.

MOODBOARD DLA POMIESZCZENIA 1

STREFA TECHNICZNA
Za pomieszczeniem 1 zlokalizowana
jest strefa techniczna, składająca się
z toalety, aneksu socjalnego i
otwartej szatni, mogącej służyć
także jako tymczasowy magazynek.

POMIESZCZENIE 2
Pomieszczenie 2 - za strefą techniczną przeznaczone jest na spotkania większych grup.
Wyposażone zostało zarówno w mobilne stoły, jak i
pufy, które umożliwiają organizację spotkań
grupowych służących zarówno nauce jak i rozrywce.
W tej sali będzie również możliwa organizacja
projekcji filmów i prezentacji (wyposażona jest w
rzutnik, wykładzinę i rolety na oknach). Dodatkowo
rekomendujemy odtworzenie zamurowanego obecnie
okna. Pomieszczenie utrzymane jest w ciemniejszej
kolorystyce.

MOODBOARD DLA POMIESZCZENIA 2

OPIS ROLI DOROSŁYCH
Część młodych uczestników konsultacji w pierwszym
odruchu kategorycznie twierdziła, że w planowanym
miejscu nie powinni przebywać dorośli. Zwracali oni
uwagę, że obecność osoby dorosłej kłóci się z ideą
miejsca dla młodzieży. Mieli też poczucie, że
obecność dorosłego będzie ograniczała swobodę.
Jednak po krótkim namyśle, w większości
przyznawali, że dorosły w określonej roli powinien
jednak się tam znajdować - przyrównano go jednak
do “miłego woźnego, z którym można pogadać” a nie
do nauczyciela czy wychowawcy.
Padła też propozycja, by rolę opiekunów
zapewniających bezpieczeństwo pełniła starsza
młodzież

Dorosły na Korkowej:
niby jest, ale jakby go nie było
pilnuje bezpieczeństwa i przestrzegania zasad
nie wtrąca się do rozmów, nie przeszkadza
nie zrzędzi, nie narzeka, nie czepia się
nie zabrania robienia rzeczy (chyba że są
niebezpieczne, złe lub głupie)
nie kontroluje, nie poucza, nie ogranicza wolności
nie jest bardzo drobiazgowy jeśli chodzi o
słownictwo
nie prowadzi zajęć
pomaga (np. w lekcjach) jeśli się go o to poprosi
potrafi np. nauczyć obsługi sprzętu lub zasad gry
pełni rolę opiekuna (pomaga, żartuje, wesprze
dobrym słowem, uczestniczy)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ZAŁĄCZNIK 3.
Propozycja zasad obowiązujących w nowym
miejscu, przedstawiona w formie regulaminu

PROPOZYCJA REGULAMINU
1. Możesz robić wszystko, co nie przeszkadza i nie
szkodzi innym użytkownikom (w tym jeść,
odpoczywać, drzemać, używać telefonu
komórkowego, spotykać się ze znajomymi).
2. Możesz przyjść w dowolnym ubraniu w
granicach rozsądku.

3. Zostaw to miejsce w dobrym stanie, posprzątaj
po sobie, przywróć je do stanu, w jakim je
zastałeś/aś. Dbaj o dobry stan wyposażenia.
4. Jeśli czegoś nie wiesz - podejdź i zapytaj.
5. Odpowiadasz za bezpieczeństwo własne i
innych użytkowników miejsca.

6. Szanuj innych użytkowników miejsca i ich
opinie, nawet jeśli są inne niż Twoje. Nie zgadzaj
się jednak na opinie i zachowania, które kogoś
krzywdzą.
7. Zachowuj się kulturalnie, dbaj o to, by wszyscy
użytkownicy miejsca dobrze się tu czuli.

8. Negocjuj w przyjazny sposób z innymi
użytkownikami miejsca.
9. To miejsce jest przeznaczone dla młodzieży zapraszamy tu przede wszystkim osoby w wieku
13-23 lata.
10. Jeśli chcesz zorganizować tu spotkanie swojej
grupy, klubu, drużyny harcerskiej - zapytaj czy
to możliwe i na jakich zasadach.

ZAŁĄCZNIK 4.
Podsumowanie potrzeb, opinii i pomysłów,
które zostały zgłoszone podczas konsultacji

AKTYWNOŚCI W NOWYM MIEJSCU
O aktywności, które mogą dziać się w nowym
miejscu pytaliśmy zarówno dorosłych
współpracujących z młodzieżą na terenie Marysina,
jak i samą młodzież – na warsztatach w szkołach
oraz podczas spotkania on-line, a także na
interaktywnych plakatach.
Dorośli pytani w wywiadach podkreślali, że w takim
miejscu powinna być przestrzeń do bycia razem i
rozmawiania, grania w gry planszowe,
odpoczywania i odrabiania lekcji. Wskazywali też na
to, że powinna się tam znaleźć miejsce na zagrzanie
posiłku i możliwość zrobienia sobie kawy albo
herbaty. Podkreślali, że młodzież (szkoła
podstawowa) nie zawsze ma możliwość
przygotować sobie w domu herbaty, czy nawet
„zalania zupki”, bo dorośli robią za nich wszystko.
Herbata pojawiała się w kilku wypowiedziach.
Także jako pewien rytuał.

„Powinna być możliwość zrobienia sobie
herbatek z różnymi dodatkami, albo kakao z
piankami, albo jakiś lemoniad. Żeby było, jak w
prawdziwej kawiarni. Hipstersko”.
Pytani dorośli mówili też, że ważne byłoby,
żeby w tej przestrzeni można się było
wyciszyć. Wskazywali na to, że wiele młodych
osób ma problem ze skupieniem się i że taka
przestrzeń byłaby bardzo pomocna.
Nowe miejsce powinno być czymś na wzór
klubu osiedlowego, klubo-kawiarni –
przestrzeni bez stałego programu, chociaż
niektórzy dorośli podkreślali, że na początku
powinny być organizowane wydarzenia po to,
by przyciągnąć tam młodzież, gdyż inaczej
„jakim cudem mają przyjść do tego miejsca”.

AKTYWNOŚCI W NOWYM MIEJSCU – POMYSŁY Z WARSZTATÓW
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪

spędzać razem czas
spotykać się ze znajomymi
rozmowa z innymi
rozmowa o uczuciach
miejsce do rozmów
poznawać ludzi
odpoczywać
spać
spać na kanapie
wylegiwać się na sofach
odpoczynek na pufach
relaksować się
rozrywka
jeść
opcja zjedzenia czegoś lub napicia się
jedzenie i picie
więcej jedzenia
wspólne gotowanie
oglądanie filmów
oglądać telewizję
podziwiać piękne kwiaty

▪
▪
▪
▪
▪
▪
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grać w gry
granie w planszówki
grać w Monoply
grać w gry komputerowe
grać na komputerze
grać w gry mobilne (turniej FIFA)
grać w cymbergaja
grać w piłkarzyki
rzucać rzutki
grać w koszykówkę
siłownia
nauka
odrabianie lekcji
wspólna nauka i odrabianie lekcji
czytać
pisanie książek
rysować
słuchanie i śpiewanie muzyki
grać/ śpiewać/ słuchać muzyki
używać darmowego wi-fi
robić co się chce

WYPOSAŻENIE NOWEGO MIEJSCA I JEGO CHARAKTER
Zarówno z dorosłymi współpracującymi z
młodzieżą na terenie Marysina, jak i samą
młodzieżą rozmawialiśmy o wyposażeniu w
nowym miejscu i charakterze, jakie ma ono mieć.
Rozmowy te prowadziliśmy zarówno na
warsztatach w szkołach oraz podczas spotkania
on-line.

Pojawił się pomysł, że na ścianach mogą znajdować się
zdjęcia osób, które tam przychodzą. Niektórzy mówili
o czymś w rodzaju darmowego sklepu albo
wymienialni.

Dorośli pytani w wywiadach wymieniali sprzęt do
gotowania – przenośny piekarnik, mikrofalówkę,
ekspres do kawy, czajnik, kawę, herbatę, która
powinna być dostępna za darmo, ale w dłuższej
perspektywie można też poprosić młodzież o jej
przynoszenie. Wymieniali również pufy, kanapy,
fotele, wygodne miejsce do siedzenia. Rzutnik do
puszczania filmów, roślinność ale pojawił się też
pomysł, aby w przestrzeni zamieszkał kot.

Ważnym motywem w rozmowie o wyposażeniu było
to, że przestrzeń nie powinna być skończona. Że
młodzież powinna móc ją jeszcze sama urządzić np.
odnawiając stare meble albo zdobywając je.
Proponowano też, żeby razem z młodzieżą stworzyć
ogród, który przylega do budynku na ulicy Korkowej.

Jeśli chodzi o charakter miejsca respondenci mówili, że
powinno to być nowoczesne, ale jednocześnie
przytulne wnętrze.

Na kolejnych slajdach prezentujemy wyposażenie i
charakter miejsca wskazane podczas różnych form
konsultacji.
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▪ automaty, sklepik

▪ dużo miejsca do siedzenia

▪ tanie automaty

▪ miękkie pufy

▪ bar, gdzie można coś zjeść albo się czegoś napić

▪
▪
▪
▪

▪ czajnik do robienia herbatki
▪ mikrofalówka do odgrzewania jedzenia
▪ mała przestrzenna jasna kuchnia z czajnikiem
▪ miejsce na sport, jedzenie
▪ miejsce do rysowania

▪ ping pong
▪ bilard
▪ piłkarzyki
▪ cymbergaj
▪ mini miejsce do gry w kosza
▪ pomoce naukowe
▪ podwieszane szafki
▪ dużo różnych rzeczy

kanapa
strefa relaksu
miejsce do siedzenia/ oglądania/ czytania
dookoła kanapa długa

▪ dużo poduszek
▪ kolorowe poduszki

▪ niskie stoliczki na picie
▪ stoliki kawowe
▪ ładne meble i fotele
▪ rozkładany i składany stół
▪ krzesła wsuwane do stołu
▪ tapety na ścianach
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▪ telewizor

▪ stolik dla opiekuna

▪ telewizor duży

▪ wieszak

▪ wygodne pufy do grania

▪ oświetlenie LED

▪ stół do gier

▪ fajny, miękki dywan

▪ X BOX

▪ toaleta

▪ PlayStation

▪ fotel z masażem

▪ komputery

▪ symulator prowadzenia auta

▪ biurka do komputerów

▪ 3 warstwowy papier toaletowy

▪ wi- fi

▪ wiszące rośliny

▪ szafki

▪ rośliny

▪ półki na książki i wymianę

▪ dużo kontaktów

▪ książki

▪ huśtawka

▪ tablica

▪ żyrandol

▪ śmieszne obrazy

▪ okna

WYPOSAŻENIE/ AKTYWNOŚCI– POMYSŁY Z INTERAKTYWNEGO PLAKATU
▪ zwierzęta (koty)

▪ chipsy

▪ pluszaki

▪ codziennie obiad

▪ pufy, poduszki

▪ miejsce do nagrywania filmików

▪ kręgielnia

▪ strzelnica

▪ kino plenerowe

▪ gorąca czekolada

▪ herbata

▪ radio

▪ miejsce do rozmów z kolegami/koleżankami

▪ scena do wystawiania przedstawień młodzieży

▪ sala zabaw

▪ warsztaty plastyczne

▪ studio taneczne

▪ basen z kulkami

▪ kremówki, donuty

▪ miejsce do relaksu

▪ telewizor

▪ terrarium

▪ regał z książkami

▪ rower treningowy

▪ bezpłatne gry na x-box

▪ bilard

CHARAKTER NOWEGO MIEJSCA – POMYSŁY Z WARSZTATÓW
▪ ładny wystrój

▪ drewniane motywy

▪ przyjemny klimat

▪ wygoda

▪ ma być miło

▪ spokój

▪ wystrój przypominający kawiarnię

▪ przytulne pomieszczenia

▪ kolorowo

▪ sportowo

▪ wygodnie

▪ kolory ciemnoniebieskie, nadające nastrój

▪ przytulnie

▪ nastrojowo

▪ nowocześnie

▪ dużo ludzi

▪ nowoczesność

▪ śmieszne obrazy

▪ żywe kolory
▪ ciepłe kolory
▪ jasne kolory
▪ biały kolor
▪ ciemne kolory

PROPOZYCJA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W NOWYM MIEJSCU 1 z 6
Propozycję zasad sformułowaliśmy na podstawie
głosów, które padały w trakcie konsultacji, ale
uwzględniając także wyniki raportu inspiracyjnego
„Miejsca spędzania czasu wolnego dla młodzieży w
Dzielnicy Wawer” przygotowanego w ramach
konsultacji w kwietniu 2021 roku.
Staraliśmy się wszystkie pomysły „co wolno, a co nie
wolno” zapisać w sposób zachęcający. Zakładamy, że
dzięki temu młodzież przejmie odpowiedzialność za
siebie i za miejsce.

Tak sformułowane zasady pozwalają zachować
kontrolę nad miejscem, a użytkownikom zapewniają
wystarczającą swobodę. Uczą dbania nie tylko o
swoją wygodę, ale też o dobrostan pozostałych
użytkowników miejsca i promują komunikację i

i współpracę.
Zazwyczaj przestrzenie publiczne nakładają na
użytkowników szereg ograniczeń w zakresie
zachowania, tego chcemy uniknąć w nowej
przestrzeni. Dlatego zaprezentowane zasady
użytkowania, sformułowanie są jako pozytywne
zdania, które zachęcają do określonych zachowań, a
nie zakazują wszystkiego.
Sugerujemy, żeby zaprezentowane zasady były
wyjściem do dyskusji z młodzieżą nad tym, jak ma
działać nowe miejsce. Żeby te zasady były
początkiem procesu, a nie jego końcem. Czyli można
i nawet trzeba napisać je na nowo z młodzieżą, kiedy
miejsce zacznie już działać i zakorzeni się w
codzienności marysińskiej młodzieży.

PROPOZYCJA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W NOWYM MIEJSCU 2 z 6
Opinie i uwagi, które dotyczyły zasad obowiązujących
w nowym miejscu:

JAKIE ZASADY? CO WOLNO?
(pomysły z warsztatów w szkołach)

▪ Można odrabiać lekcje

Podczas warsztatów w szkole pytaliśmy o pomysły

▪ Można odpoczywać

dotyczące zasad, które mogą obowiązywać w nowym

▪ Trzeba zachować kulturę

miejscu. Padały propozycje, które wskazywały na to,

▪ Można przynieść i jeść własne jedzenie

że młodzież chce z jednej strony czuć się w nowym

▪ Można przynieść latarkę i bawić się w

miejscu swobodnie, ale z drugiej strony, chciałaby,

ciemności

aby inne osoby odwiedzające to miejsce, odnosiły się

▪ Można używać telefon

do siebie z szacunkiem. W kolumnie obok

▪ Można jeść

przywołujemy zasady, które usłyszeliśmy w szkole.

▪ Można przyjść dowolnie ubranym
▪ Trzeba akceptować siebie

▪ Można ładować telefon
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JAKIE ZASADY? CZEGO NIE WOLNO?
(pomysły z warsztatów w szkołach)
▪ Nie przeklinać
▪ Nie wyzywać ludzi
▪ Nie przeszkadzać sobie wzajemnie
▪
▪
▪
▪

Nie rozmawiać głośno
Nie przeklinać
Nie przynosić alkoholu
Nie przezywać innych

▪ Nie wprowadzać zwierząt, bo ktoś może mieć alergię
▪ Nie palić
▪ Nie krzyczeć
▪
▪
▪
▪

Nie spożywać alkoholu.
Nie można się bić
Nie można sobie przerywać
Nie zabierać nikomu jego własności

▪ Nie wyśmiewać się z nikogo
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Dorośli współpracujący z młodzieżą mówili o kilku
kwestiach związanych z zasadami. Zastanawiali się nad
używaniem w nowym miejscu telefonów komórkowych.
Część proponowała, żeby ograniczyć bądź zabronić ich
używania, część uważała, że nie ma to sensu, gdyż taka
restrykcja niczemu nie będzie służyć, a pilnowanie jej
przestrzegania może zająć dużo czasu. Warto dodać, że
osoby, które miały pomysł, aby zabronić używania
telefony, wskazywały na problem, jaki ma młodzież z
uzależnieniem od telefonów i na to, jak korzystanie z
telefonu zaburza relacje między uczniami. Usłyszeliśmy, że
sama młodzież zauważa ten problem, kiedy w relacjach
grupowych, trudno jest młodym osobom nawiązywać
kontakty, rozmawiać, bo ciągle ich uwagę odciąga telefon.
Dorośli współpracujący z młodzieżą proponowali też, żeby
określić dla jakiego wieku będzie to miejsce otwarte i
wpisać to w zasady.

Godziny otwarcia nowego miejsca to w tygodniu od „po
szkole”, czyli od 12.00-14.00 do wieczora (21.0022.00), a w weekend od rana (10.00-11.00) do wieczora
(21.00-22.00), a czasem nawet później, gdy będą
organizowane tam wydarzenia.
Zaproponowane podczas warsztatów zasady oraz
pomysł części dorosłych respondentów dotyczący
ograniczenia korzystania z telefonu zaprezentowaliśmy
podczas spotkania on-line, na którym obecna była
starsza młodzież i przedstawicielki i przedstawiciele grup
młodzieżowych z Marysina. Osoby obecne na spotkaniu
miały za zadanie zaznaczyć, które z zasad według nich
mają największy sens, dopisać swoje i je skomentować.
Te zasady, które uzyskały najwięcej głosów zostały
zaprezentowane podczas Dnia Otwartego. Prosiliśmy
osoby, które odsiedziały nas na Korkowej, o komentarze
do nich, dopisywanie swoich zasad albo zmienianie
zasad już zaproponowanych.

PROPOZYCJA ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH W NOWYM MIEJSCU 5 z 6
JAKIE ZASADY? CO WOLNO?
(zasady wybrane przez uczestniczki i uczestników
spotkania on-line i skomentowane podczas Dnia
Otwartego)
(Kursywą dopisane uwagi, komentarze lub nowe
zasady zaproponowane podczas dnia otwartego)

▪ Można odrabiać lekcje komentarz: „ale nie powinno
tak być!”
▪ Można odpoczywać
▪ Można przyjść dowolnie ubranym
▪ Można ładować telefon i z niego korzystać
▪ Można przynieść i jeść własne jedzenie
▪ Trzeba zachować kulturę

Dopisane:
▪ Można słuchać muzyki
▪ Można zorganizować imprezę
▪ Trzeba szanować zdanie innych osób
będących w tym miejscu
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JAKIE ZASADY? CZEGO NIE WOLNO?
Zasady wybrane przez uczestniczki i uczestników
spotkania on-line i skomentowane podczas Dnia Otwartego:
Kursywą dopisane uwagi, komentarze lub nowe zasady
zaproponowane podczas dnia otwartego
▪ Nie przeklinać
▪ Nie zabierać nikomu jego własności
▪ Nie wyśmiewać się z nikogo
▪ Nie palić
▪ Nie wolno być pod wpływem, ani spożywać alkoholu i
innych używek
▪ Nie wolno obrażać się wzajemnie
▪ Nie przynosić alkoholu

▪ Nie wolno przychodzić osobom młodszym
niż 13? 14? lat
▪ Nie wolno przychodzić osobom starszym niż
23? 24? lata
▪ Nie wolno wchodzić do drugiej Sali w butach

ROLA DOROSŁEGO W NOWYM MIEJSCU
O rolę dorosłego w nowym miejscu pytaliśmy zarówno
dorosłych współpracujących z młodzieżą na terenie
Marysina, jak i samą młodzież – na warsztatach w
szkołach oraz podczas spotkania on-line, a także podczas
Dnia Otwartego.
Dorośli pytani w wywiadach byli absolutnie zgodni, co do
tego, że w takim miejscu ze względu na przepisy i
bezpieczeństwo młodzieży musi być obecna osoba
dorosła. Zakładali, że ze względu na długie godziny
otwarcia tego miejsca konieczne jest zatrudnienie więcej
niż jednej osoby. Część osób mówiła nawet, że na miejscu
powinny być obecne dwie osoby dorosłe jednocześnie.
Pytani dorośli mówili też, że ważne byłoby, żeby osoba
dorosła była swego rodzaju mentorem. Postacią, która nie
wtrąca się, kiedy nie jest to potrzebne, ale reaguje na
sytuację.

Można z nią porozmawiać o problemach, może rozwiązać
jakieś życiowe dylematy. Dorośli podkreślali, że młodzieży
często brakuje rozmowy z rodzicami albo dorosłymi. Że
„chcą pogadać”, podzielić się swoimi problemami i
przemyśleniami.
Niektórzy uważali, że opiekunem w nowym miejscu
powinien być mężczyzna, że środowisko nauczycielskie
jest niezwykle sfeminizowane i młodzież mniej poważa
kobiety w roli dorosłych, „traktując je jak mamusie”.
Niektórzy mówili nawet, że takim miejscem powinien
zajmować się zespół osób, który wymienia się swoimi
spostrzeżeniami, wspiera nawzajem ma superwizję.
Wątkiem, który pojawiał się w rozmowach było też
bezpieczeństwo osób, które będą się nowym miejscem
zajmować – konieczność współpracy z dzielnicowym, czy
strażą miejską. Umiejętność reagowania na sytuacje
trudne i niebezpieczne.

ROLA DOROSŁEGO – Z WARSZTATU W SZKOLE
▪ Zapewnia
bezpieczeństwo
▪ Pomaga w pracach
domowych
▪ Pomaga pilnować, żeby
wszyscy zachowywali
się zgodnie z zasadami

ROLA DOROSŁEGO – ZE SPOTKANIA ON-LINE
▪ jako opiekun

▪ pojawienie się dorosłego ogranicza swobodę

▪ opiekun pomaga, żartuje, wesprze dobrym słowem,

▪ starsza młodzież mogłaby pełnić rolę zapewniania

uczestniczy - nie kontroluje, nie poucza, nie
ogranicza wolności
▪ ogranicza niebezpieczne zachowania
▪ nie nauczyciel
▪ jako osoba nadzorująca
▪ idea opiekuna kompletnie tutaj nie pasuje, skoro to
ma być przeznaczone dla młodzieży
▪ zapobiega niepożądanym/ niebezpiecznym
zachowaniom

bezpieczeństwa bez ograniczania swobody
▪ opiekun ma być to osoba która tam będzie ale nie
jako ktoś kto ogranicza swobodę i nie daje robić
czegoś co się chce chyba ze to złe lub głupie
zachowanie
▪ osoba ta ma pilnować żeby np. xbox był stosowany w
odpowiednich godzinach
▪ wystarczyłby miły woźny
▪ jak najmniejsza
▪ minimalna/ żadna

SPOSÓB URZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCA
Podczas dnia otwartego zaprezentowaliśmy pięć
wariantów wyposażania sali. Zostały one przygotowane na
podstawie wiedzy, którą zdobyliśmy podczas warsztatów
w szkołach oraz w wywiadach z dorosłymi
współpracującymi z młodzieżą, a także na spotkaniu online. Każdy z wariantów został przygotowany w trzech
ustawieniach.
Do wariantów zbieraliśmy uwagi po to, żeby dowiedzieć
się, który z nich będzie najlepiej odpowiadał na potrzeby
marysińskiej młodzieży.
Najwięcej komentarzy i pozytywnego odzewu wzbudziła
koncepcja druga i to na jej podstawie powstał docelowy
układ pomieszczeń.
Na kolejnych slajdach prezentujemy te warianty koncepcji
wraz z komentarzami, które do nich zostały zgłoszone.

SPOSÓB URZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCA – KONCEPCJA 1
▪ czy łatwo się będzie skupić
w drugiej sali?
▪ „lotny dorosły” – bez
stałego miejsca, 2 osoby
jeśli więcej niż 15 osób
nieletnich
▪ jaka nauka i odrabianie
lekcji będzie tu możliwe? –
zajęcia grupowe,
wspólnotowe
▪ żeby w pierwszej sali
tętniło życie

SPOSÓB URZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCA – KONCEPCJA 2

▪ barek z ustawienia III dla pierwszej sali zyskał
aplauz kilku grup osób (co najmniej 7 osób)
▪ na konsoli grać będzie 2,4,6,8 osób potrzeba trochę miejsca na nią (dwie grupy
osób sugerowały, że nie powinna znajdować
się w pierwszej sali)
▪ nie wszyscy byli zgodni co do tego, czy
konsola jest konieczna
▪ „kochamy wersje III dla pierwszej sali-tę po
lewej stronie”
▪ więcej kanap do drugiej sali i więcej stolików
▪ dywan - z pierwszej sali out, bo będzie
brudny
▪ bez szafy w pierwszej sali
▪ kanapa z ustawienia III, ale postawiona w
stronę sali - lustrzane odbicie, przy niej mały
stolik i pufa
▪ gdzie jest miejsce na kubki, herbatę i resztę?
▪ czy szatni nie przenieść do magazynku, a
zamiast szatni zrobić tam zlew?
▪ w magazynku zamykana szafa i wieszaki i
półki na buty
▪ dorosły przy małym stoliku - takim
kawiarnianym jak po lewej (wersja III), który
mógłby stać w miejscu półek i PS

SPOSÓB URZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCA – KONCEPCJA 3

▪ druga sala - kanapa nie
bardzo duża
▪ układ nie bardzo pasuje
▪ za bardzo szkolnie

SPOSÓB URZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCA – KONCEPCJA 4

▪ styl zbyt biurowy
▪ można stworzyć kącik
gier
▪ opiekun blisko wejścia
– to na plus
▪ podłoga i ściany w
innym kolorze

SPOSÓB URZĄDZENIA NOWEGO MIEJSCA – KONCEPCJA 5

▪ jeśli w drugiej sali
będzie za dużo
mediów, zrobi się za
głośno
▪ druga sala z
dodatkową kanapą
▪ układ i meble
pierwszej sali nie są
fajne, za sztywno, za
szkolnie
▪ w drugiej sali
przestawić szafki, a
tam gdzie są teraz
zostawić więcej
miejsca
▪ może oprócz dużego
stołu jeszcze małe
okrągłe?- mniej
sztywno

MOJE NADZIEJE ZWIĄZANE Z NOWYM MIEJSCEM –
ZE SPOTKANIA ON-LINE I DNIA OTWARTEGO

▪ Miejsce może być rezerwowane np. dla harcerzy
▪ Miejsce do szerzenia kultury i integracji młodzieży
▪ Ciekawe wydarzenia, które faktycznie zainteresują
młodzież
▪ Dużo gier planszowych oraz zabaw które
zainteresują młodzież
▪ Konsola/komputer do gier
▪ Integracja osób, miłe spędzanie czasu, bez
konfliktów (zapisane podczas Dnia Otwartego)

MOJE OBAWY ZWIĄZANE Z NOWYM MIEJSCEM
- ZE SPOTKANIA ON-LINE I DNIA OTWARTEGO
▪ Miejsce będzie ,,prywatne" czyli ze osoby
np. starsze będą wyganiać te młodsze
▪ Ciągła nuda z powodu braku zajęcia

▪ Nie chce żeby te miejsce było dla

▪ Miejsce widmo- niby dla młodzieży, ale jednak

nikogo tam nic nie ciągnie.
▪ Zrobienie kolejnego miejsca dla "młodzieży" gdzie
młodzież nie ma dla siebie miejsca ponieważ są

wszystkich, a nie że przychodzą 4 osoby i

zajęcia typowo dla emerytów czy matek z małymi

więcej nie

dziećmi

▪ Następna świetlica
▪ Kiedy ono się uruchomi?

▪ Demoralizacja przez starszą młodzież (zapisane

podczas Dnia Otwartego)

WNIOSKI RÓŻNE - Z DNIA OTWARTEGO
▪ Teren ogródka wykorzystać dla młodzieży

▪ Żeby było wyjście na ogródek z pierwszej
sali a nie z ulicy
▪ „Poszaleć na suficie” - światło górne

„wiszące, rozchodzące się kable”, ciekawe
▪ Godziny otwarcia od 14.00 do 21.00 lub
22.00, w weekendy od rana
▪ Dobry Internet
▪ Zewnętrzna ściana na graffiti

▪ Zewnętrzna ściana na graffiti
▪ Brak sportu (może szachy, może „mobilne,

rozkładane wyposażenie” np. do bilarda)
▪ Bez strefy ciszy, ale niezbyt hałaśliwe
(wyciszyć echo)

▪ Propozycje dni tematycznych
▪ Gaming room (gry planszowe)
▪ Kanapy, pufy
▪ „Nie do nauki”

WYWIADY INDYWIDUALNE
Wywiady indywidulane zostały przeprowadzone z następującymi osobami (w kolejności alfabetycznej):
▪ Jerzy Debert - Radny Dzielnicy Wawer
▪ Małgorzata Dwornikiewicz-Opalińska- Pedagog Szkolny, Szkoła podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia w
Warszawie
▪ Ewa Karpowicz - Pedagog, Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek
▪ Małgorzata Nowicka - Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Edukacji Pozytywnej”

▪ Małgorzata Piorun s. Jadwiga - Dyrektor Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia
▪ Urszula Rola - Kierownik Wawerskiego Centrum Kultury Filia Marysin
▪ Marta Samorajczyk - Psycholog, Szkoła Podstawowa Sióstr Felicjanek
▪ Teresa Słowikowska - Kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 59 w Marysinie Wawerskim
▪ Aleksandra Wzorek - Członkini Zarządu Fundacji "Instytut Edukacji Pozytywnej„
▪ Wojciech Zawadzki - Kierownik Wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego SYRENKA, OSIR Wawer
Bardzo dziękujemy wszystkim tym osobom za poświęcony czas.

ZAŁĄCZNIK 5.
Dokumentacja fotograficzna z warsztatów
projektowania z młodzieżą w szkołach

WARSZTATY PROJEKTOWE W SZKOŁACH
W dwóch marysińskich szkołach, w klasach
siódmych i ósmych przeprowadziliśmy w sumie
pięć lekcji – warsztatów projektowych, podczas
których:
▪ uczniowie 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
za pomocą gotowych elementów.
▪ opisywali, jaki charakter ma mieć nowe miejsce
(jeśli starczyło czasu)
Plakaty uczennic i uczniów wisiały też na ścianie
podczas dnia otwartego na Korkowej 119/123

PLAKAT I MAKIETA 1

Na makiecie ustawiane były elementy, które symbolizowały różne
elementy wyposażenia. Elementy z niebieskim kwadratem
symbolizowały sofy/ krzesła, z pomarańczowym kwadratem –
blaty kuchenne, z żółtym prostokątem – szafkę, kartonowy
trójkąt- wieszak na ubrania, granatowe materiały – wykładzinę
bądź dywan, żółte kółka – źródło światła, karton z nogami – stoły,
elementy z białego styropianu – sofę, bądź kanapę, niebieskie
bądź pomarańczowe kwadraciki – obrazki albo tablice.
Na kolejnych slajdach powtarzają się te same elementy.

PLAKAT I MAKIETA 2

PLAKAT I MAKIETA 3

PLAKATY I MAKIETA 4

PLAKAT I MAKIETA 5

PLAKAT I MAKIETA 6

PLAKAT I MAKIETA 7

PLAKAT I MAKIETA 8

PLAKATY I MAKIETA 9

PLAKATY I MAKIETA 10

PLAKATY I MAKIETA 11

PLAKAT I MAKIETA 12

PLAKAT I MAKIETA 13

PLAKAT I MAKIETA 14

PLAKAT I MAKIETA 15

PLAKAT I MAKIETA 16

PLAKAT I MAKIETA 17

