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O fundacji

Fundacja Wspólnie ma na celu edukację w zakresie  
architektury, kształtowania przestrzeni publicznych oraz 
estetyki miejsc. Nasze programy realizujemy w małych 
miasteczkach i wsiach w całej Polsce. Wierzymy, że wspólna 
praca z lokalnymi społecznościami, może stać się dla nich 
inspiracją, bo oprócz budowania przestrzeni publicznych, 
tworzymy również społeczności które nadają życie naszym 
projektom. 
Nasze działania realizujemy poprzez trzy główne programy: 
Przygarnij przestrzeń, Zakręceni w Przestrzeni i Laboratorium 
Architektury.

Praca w małych 
miejscowościach

Przyjazne przestrzenie 
publiczne

Edukacja 



EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA
Jako fundacja chcemy świadomie kształtować nasze otoczenie oraz brć aktywny udział w tworzeniu przestrzeni 

i środowiska, które będzie miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców miast i miasteczek. 
Przez nasze działania chcemy budować świadomość, że każdy wybór, którego dokonujemy dzisiaj, ma wpływ na 

przyszłe pokolenia, jak również na kształt i charakter miejsc, w których żyjemy. 



Dzieci i młodzieży Studentów architektury Społeczności lokalnych

Nasze projekty i działania kierujemy do:



Działamy w małych 
miejscowościach 
w całej Polsce

32 miejscowości



Przygarnij 
Przestrzeń

WIZJA PROJEKT REALIZACJA
- Konsultacje społeczne

- Proces partycypacyjny 

- Wizja lokalna

- Współpraca z tutorami i Radą 
Ekspertów

- Projekt konkursowy- rywalizacja

- Prezentacja projektu 
mieszkańcom 

- przygotowanie kompletu 
rysunków projektu budowlanego 
i wykonawczego
- współpraca z architektem 
- zagadnienia procesu 
inwestycyjnego

W każdej miejscowości istnieją 
przestrzenie publiczne, które nie 
przyciągają ludzi. Mieszkańcy są                                
w stanie intuicyjnie je wskazać, 
ale nie mają narzędzi, by  je naprawić , 
albo nie mają środków aby je zmienić.  
Istotą projektu jest współpraca lokalnych 
społeczności z zaproszonymi do 
przedsięwzięcia młodymi projektantami, 
którzy podczas  warsztatów 
urbanistyczno - architektonicznych 
pracują pod  czujnym okiem 
doświadczonego  mentora. 



Spacery i warsztaty z mieszkańcami



Konsultacje z Radą Ekspertów



9
13
4

40
miejscowości

ekspertów

realizacje

studentów



E F E K T Y 

D Z I A Ł A Ń



Łabiszyn
Miejsce spotkań na 
Łabiszyńskiej wyspie.



Gliśno

Przestrzeń rekreacyjna nad jeziorem
Gliszczonek.



Zakręceni 
w Przestrzeni

Ogólnopolski program edukacyjny mający na celu 
zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału 
w projektowaniu i tworzeniu przyjaznych miejsc, w których 
funkcjonują na co dzień, takich jak szkoła, biblioteka 
czy dom kultury. Ideą programu jest pokazanie młodym 
mieszkańcom, że mają wpływ na otaczającą ich przestrzeń 
publiczną i że mogą brać aktywny udział w jej kreowaniu. 



BOOKLET I WEBINARIA DLA 
UCZNIÓW



PROJEKTY KONKURSOWE

Zwycięski projekt Nowoteki z Gimnazjum 
w Człuchowie.



WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE

Warsztaty architektoniczne w Liceum w 
Małogoszczu. Oprócz zwycięskiego zespołu 
do pracy zostali zaproszeni również koledzy 
z klasy.



REALIZACJA PROJEKTÓW 

Uczniowie z Gimnazjum w Człuchowie 
pracują nad realizacją Ekolandi.



9 107
szkół biorących udział w konkursiezrealizowanych projektów



E F E K T Y 

D Z I A Ł A Ń



Małogoszcz
- Renowacja świetlicy
- Identyfikacja wizualna 
korytarza i przestrzeń relaksu



Człuchów
Ekolandia- zielona klasa przy szkole
Nowoteka- renowacja biblioteki 
i czytelni
Bar Łasuch- miejsce spotkań 
i wspólnego gotowania



Laboratorium 
Architektury

27 16

370 100

WARSZTATÓW

UCZESTNIKÓW

SZKÓŁ

ZESPOŁÓW

Laboratorium Architektury to warsztaty dla uczniów, 
podczas których dzieci poznają czym jest architektura 
i doświadczają jej projektując swoje wymarzone domy                  
i miasta.  



Warsztaty architektoniczne 



Spotykane wyzwania

WIEDZA 
TECHNICZNA

OCZEKIWANIA
SPOŁECZNOŚCI

PREZENTACJA

wizja, a oczekiwania 
społeczności

wizja, a sposób jej 
prezentacji

wizja, a wiedza 
techniczna



Długofalowość 
działań - animowanie 
przestrzeni 

Spotykane wyzwania

Zaangażowanie 
mieszkańców 
do działań
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