
SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE

Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 2013

W RAMACH XI AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR

Nazwa organizacji:

Fundacja Dom Pokoju

Dane teleadresowe organizacji:

ul. Łokietka 5/1, 50 – 243 Wrocław 

Koordynator zadania (imię, nazwisko, email):

Aleksandra Kowalska, ruda.kowalska@gmail.com

Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczy zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę 

odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich prowadzenie.

Zespół liczy 6 osób – koordynatora zadania, osobę odpowiedzialną za kwestie administracyjno – 
prawne w realizacji zadania, specjalistę ds PR oraz 3 architektów krajobrazu, zajmujących się 
adaptacją podwórka.

Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:

Wrocław, gmina Wrocław, powiat Wrocław
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Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego działania, to proszę o 

wpisanie)

Uwolnij podwórko

Wybór przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas 

zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń?  

Wybrana przestrzeń jest przestrzenią najbliższą siedzibie Fundacji – jest to podwórko wewnątrzblokowe, 
wspólne dla trzech sąsiadujących kamienic, w jednej z nich zaś znajduje się siedziba Fundacji. Wybór 
przestrzeni motywowany był potrzebami pracowników Fundacji a także chęcią przywrócenia 
zaniedbanego dotąd podwórka mieszkańcom.

Struktura  przestrzeni. Czy  wybrany  obszar  objęty  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania 

przestrzennego lub został ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Jeżeli tak, to 

jakie funkcje przeznaczono dla tego terenu w powyższych dokumentach planistycznych.

Dla wybranego obszaru nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani 

nie został on ujęty w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Obecnie znajduje się ono 

pod władaniem Zarządu Zasobu Komunalnego.

Opis  przestrzeni.  Jak  w  chwili  obecnej  wygląda  wybrany  teren?  Co  znajduje  się  w  najbliższym 

otoczeniu np. – szkoła, jezioro, sklepy, węzeł przesiadkowy? 

Aktualnie podwórko jest zaniedbane. Tereny zielone nie są pielęgnowane. Brak jest ławek, koszy na 

śmieci  i  innych  rozwiązań  przydatnych  mieszkańcom.  Podwórko  jest  wspólnym  terenem  trzech 

kamienic.  W jego pobliżu znajduje się przystanek tramwajowy,  ruchliwa ulica oraz wyspy, będące 

ośrodkami spotkań miejskich.
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Współpraca  z  władzami  samorządowymi.  Czy  odbyło  się  spotkanie  z 

wójtem/burmistrzem/prezydentem dotyczące realizacji zadania i współpracy władzy lokalnej z Państwa 

organizacją/grupą  nieformalną.  W  jakiej  atmosferze  odbyło  się  spotkanie?  Czy  zadeklarowano 

współpracę i aktywny udział  w realizacji  zadania np. udział  w spotkaniach z mieszkańcami? Czy ze 

strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do współpracy? Czy do współpracy udało się zaangażować 

radnych np. gminy, osiedla  lub sołtysa/sołtyskę.

Diagnoza  przestrzeni –  badania  przestrzeni,  badania  społeczne. Jeżeli  wykonywano  badania  to 

proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne 

(jakie) itp.?
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Na  tym  etapie  podjęliśmy  współpracę  z  Zarządem  Zasobu  Komunalnego,  z  którego  otrzymaliśmy 

deklarację o wsparciu w realizowaniu projektu a także o wsparciu w upowszechnianiu wypracowanego w 

ramach projektu modelu dzierżawy, jako modelu uniwersalnego dla całego miasta.

Do  momentu  złożenia  sprawozdania  nie  przeprowadzone  zostały  badania  społeczne.  Zostały  one 

zaplanowane na pierwszy tydzień lipca.



Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Nie dotyczy

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  mieszkaniach, w trakcie 

lokalnych  wydarzeń,  skrzynki  z  ankietami,  mapy,  tablice  umieszczone  w  przestrzeni  publicznej  np. 

sklepach, przychodniach, szkołach?

Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. Jeżeli spotkanie już się odbyło to 

proszę opisać jego przebieg oraz podać informację, czy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 

samorządowych (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciele rady gminy, sołtys itp.)

Nie dotyczy

Ilu  mieszkańców  uczestniczyło  w spotkaniu? Czy było więcej  kobiet,  czy mężczyzn? W 

jakim wieku byli uczestnicy?
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Nie dotyczy



Promocja działań.   W jaki  sposób informujecie  Państwo o swoich  działaniach lokalną społeczność 

(prasa, TV, Internet  – strona internetowa, portale społecznościowe,  wydarzenia promocyjne,  plakaty, 

ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? 

Działanie jest  promowane na fun-page'u Fundacji.  Dalsze działania promocyjne zostaną podjęte po 

finalizacji procedury dzierżawy podwórka i przed rozpoczęciem działań partycypacyjnych.

Czy  w  ramach  realizacji  zadania nawiązali  Państwo  współpracę z  innymi  organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, 

proszę o podanie nazw organizacji/instytucji oraz  krótki opis na czym będzie polegać współpraca?

W realizacji zadania wspierają nas studenci Architektury Krajobrazu wrocławskiego Uniwersytetu 

Przyrodniczego, którzy opracowali wstępna koncepcję i plan zagospodarowania podwórka, który 

skonsultowany zostanie z mieszkańcami. Zamierzamy pozyskać również sponsorów, którzy pokryją 

koszty adaptacji podwórka.

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach 

akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
ul. Św. Katarzyny 5/3 | 87-100 Toruń
tel. 695 254 739, fundacja@pzr.org.pl
www.pzr.org.pl

Fundacja im. S. Batorego
ul. Sapieżyńska 10a | 00-215 Warszawa

tel. 22/536 02 62, maszglos@batory.org.pl
www.maszglos.pl

Nie dotyczy

Na tym etapie realizacji zadania za największe osiągnięcie uważamy opracowanie administracyjno – 

prawnego modelu dzierżawy podwórka o uniwersalnym charakterze a także pomyślne przejście 

formalnej procedury dzierżawy. 01.07.2013 r. będziemy negocjować z Zarządem Zasobu 

Komunalnego warunki umowy dzierżawy oraz stawkę czynszu.



Dodatkowe informacje np.  (czy  organizowali  Państwo Święto  Samorządu  Lokalnego?).  Jeżeli  tak, 

proszę o opis, jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować?
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Święto Samorządu w postaci debaty nad obywatelskim projektem uchwały w sprawie dzierżawy 

zaplanowane jest na wrzesień 2013.


