


WSPÓLNIE – FUNDACJA LAFARGEHOLCIM
Inspirujemy, edukujemy i zmieniamy otoczenie. Zajmujemy się edukacją w zakresie architektury, kształtowania 
krajobrazu i estetyki miejsc, aktywizujemy lokalne społeczności, aby wspólnie tworzyć miejsca przyjazne 
mieszkańcom.

WIZJA – MISJA
Nieważne gdzie mieszkamy, w jakich warunkach żyjemy, wszyscy mamy te same marzenia, chcemy ulepszać 
przyszłość naszą i naszych dzieci.
Kreujemy miejsca i społeczności, gdzie ludzie chcą mieszkać i czują się szczęśliwi.



Diagnoza

Przestrzeń publiczna kształtuje charakter miast, wsi
i miasteczek. Oddziałuje na ludzi pozytywnie lub negatywnie, 
stymulująco lub przytłaczająco. Zachęca do interakcji 
społecznych lub wręcz je uniemożliwia.

W polskich miastach brakuje przestrzeni, które sami mieszkańcy 
uznawaliby za zachęcające do wspólnego spędzania wolnego 
czasu. Mieszkańcy intuicyjnie dostrzegają te braki, ale nie mają 
wiedzy i środków, jak poprawić organizację przestrzeni.

Jednocześnie utalentowani polscy projektanci mają doskonałe 
pomysły, ale brakuje im środków i możliwości, by je realizować 
w prawdziwej przestrzeni społecznej.



→ Mikrorezydencje dla młodych architektów, 
urbanistów, projektantów oraz studentów
i niedawnych absolwentów pokrewnych kierunków.

→ Trwający 3–5 dni pobyt w wybranej miejscowości 
spędzony na wspólnej pracy ze społecznością lokalną 
nad diagnozą funkcjonowania przestrzeni wspólnych 
oraz rozwiązaniami mogącymi je polepszyć.

→ Realizacja projektów zaakceptowanych przez 
mieszkańców i samorząd dzięki grantom po
min. 20 tys. złotych przyznanych przez Wspólnie –
Fundację LafargeHolcim.

Nasza propozycja:

przygarnij przestrzeń



lokalizacje

→ 5 mniejszych miejscowości
w 5 różnych województwach.

→ Wybrane z powodu ciekawego 
wyzwania projektowego oraz 
zaangażowanej, gotowej do 
działania społeczności lokalnej.



Małogoszcz
(woj. świętokrzyskie) 

Zielone i między blokami? Trawnik. Wystarczy, jeśli chcesz pójść na spacer
z psem – ale nie każdy ma psa. Dołóż swoją cegiełkę do rewitalizacji 
blokowiska i spraw, aby odżyło!

ZAANGAŻOWANIE:

Mieszkańcy i samorząd

OSIEDLE
OD NOWA
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Podstawą rezydencji są:

→ Doświadczenie przestrzeni
pozwalające na własnej skórze odczuć, w jaki sposób działa na swoich 
użytkowników i czego w niej brakuje.

→ Diagnoza
wynikająca z refleksji nad doświadczeniem wspólnego i samodzielnego 
obcowania z przestrzenią.

→ Współpraca ze społecznością lokalną
w określaniu wyzwań projektowych oraz formułowaniu rozwiązań 
udoskonalających przestrzeń publiczną. Dzięki spotkaniom, spacerom 
kreatywnym, burzom mózgów i innym aktywnościom z udziałem 
lokalnej społeczności po rezydencji będziesz mieć wstępny zarys 
projektu, który później dopracujesz i przygotujesz do realizacji przy 
naszym wsparciu.



harmonogram

Do 14.12.2016
ogłoszenie wyników rekrutacji

i-ii kwartał 2017

rezydencje w 5 miejscowościach

II kwartał 2017

przyznanie grantów i rozpoczęcie 
realizacji projektów zaakceptowanych 
przez mieszkańców

III kwartał 2017

oficjalne zamknięcie działań
i podsumowanie projektu



Rada ekspertów



Partnerzy i patroni



Zespół projektowy
Grzegorz krzemień

Absolwent architektury na Politechnice Świętokrzyskiej
w Kielcach. Uczestnik wielu warsztatów i inicjatyw związanych 
z architekturą i designem (OSSA i Architektour). Organizator 
Warsztatów Architektonicznych 1m3 2016.

Agnieszka Jurczak

Absolwentka architektury na Politechnice Śląskiej. Uczest-
niczka wielu warsztatów projektowych i konferencji w Polsce

i za granicą. Stypenystka MNiSW. Związana ze Śląskiem, 
doświadczenie zawodowe zdobywała w Krakowie, obecnie

w Warszawie. Magisterium poświęciła wprowadzaniu nowych 
struktur w przestrzeń osiedla bloków z lat 70.



Q&A
zapraszamy do zadawania pytań!



Giełda pomysłów



Dobry opis pomysłu:

Czyją potrzebę opisuję?
(np. seniorów, młodzieży, rodziców z dziećmi)

Jaką potrzebę dostrzegam?
(np. miejsca do spotkania, do zabawy dla dzieci, do aktywności fizycznej)

Jakimi pomysłami na rozwiązanie tej 
potrzeby chcę się podzielić?



Podziel się swoim 
pomysłem na:

www.goo.gl/9t4mjH



WWW.PRZYGARNIJPRZESTRZEN.PL

INFO@PRZYGARNIJPRZESTRZEN.PL


