


Adresy	  nowych	  mieszkań	  
•  Łochowska	  53	  
•  Łochowska	  54	  	  
•  Łochowska	  47	  
•  Mała	  13	  	  
•  Tarchomińska	  1	  i	  	  
•  Strzelecka	  12	  
•  1	  lokal	  poza	  dzielnica	  –	  Kasprowicza	  30	  	  
•  4	  pustostany	  	  
•  1	  lokator	  rozwiązał	  umowę	  

Dokąd przeniesiono w 2011 r. mieszkanki i mieszkańców Stalowej 29  
(po nakazie PINBu) 



WARSZTATY – 22 września, g. 16-20 
 
OTWARTE SPOTKANIE – 27 września, g. 17:30 
 
ZBIERANIE UWAG – do 28 września 

                                     erbel@fundacjablisko.pl 



WARSZTATY 
 

19 osób 

•  9	  kobiet,	  10	  mężczyzn	  
•  7	  osób	  z	  Pragi	  
•  6	  osób	  z	  urzędu/TBS	  
•  4	  osoby	  starsze	  
•  5	  architektek/architektów	  
•  5	  osób	  z	  NGO	  



WARSZTATY 
 

19 osób 

3	  GRUPY	  
WARSZTATOWE	  







PARTER 
 
GRUPA 1: gabinet lekarski, pomieszczenie dla osoby sprzątającej i 
ogólnodostępny dom sąsiedzki wraz z lokalem gastronomicznym 
(klub sąsiedzki, klubokawiarnia)  
 
 
GRUPA 2: wyrzucić śmietnik, usunąć pomieszczenia gospodarcze, 
przestrzeń rehabilitacyjna pół na pół z przestrzenią wspólną 
(salonem) 
  
 
GRUPA 3: gastronomia, inkubator przedsiębiorczości zawodowej.  
Parter powinien być zagospodarowany przez spółdzielnię socjalną 
(albo inny podmiot ekonomii społecznej). 



BUDYNEK GOSPODARCZY 
 
GRUPA 1: “brudny warsztat”, wypożyczalnia narzędzi, pralnia + 
suszarnia (ogólnodostępna), wózkownia i rowerownia 
 
 
GRUPA 2: wyzwaniem jest połączenie z budynkiem na Środkowej 9 
  
 
GRUPA 3: przejście przez dach budynku do budynku przy ul. 
Środkowej 



PODWÓRKO 
 
GRUPA 1: mała architektura: ławki, stoliki, leżaki, ogród 
społecznościowy  
 
 
GRUPA 2: ogród wertykalny, skrzynki z roślinami 
  
 
GRUPA 3: mała architektura, zwierzęta, przestrzeń zielona 
(hortiterapia), fontanna 



MIKS SPOŁECZNY 
 
GRUPA 1: p. I – 3 mieszkania dla seniorek/seniorów, 1 dla osób 
młodszych, p. II – 1 lokal ogólnodostępny dla mieszkanek i 
mieszkańców kamienicy (warto poświęcić jedno mieszkanie na to, 
żeby stworzyć przestrzne wspólną), gdzie można poczuć się jak w 
domu, p. III - bez starszych osób, bo blisko placówki dla młodzieży 
 
GRUPA 2: 1 mieszkanie dla osoby wychodzącej z bezdomności 
(Housing First). Klauzule społeczne i preferencje do mieszkania dla 
osób z lokalnej społeczności. 
 
GRUPA 3: seniorzy/seniorki, dzieci z placówki opiekuńczo 
wychowawczej. Grupą pośrednią mogliby być studenci/studentki, 
którzy by dostawali mieszkania na warunkach preferencyjnych albo 
osoby z kooperatywy. Kamienica jak duża rodzina. 



nextstl.com	  

San	  Francisco,	  nextstl.com	  

PARKLET	  



PRZESTRZEŃ MUSI NOBILITOWAĆ 
 
 
SILNA SPOŁECZNOŚĆ 
 
 
INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA 


