
Praktyki w Miejscach Aktywności Lokalnej (MAL)

 – rok akademicki 2018/2019

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Jak sama nazwa wskazuje, to miejsca różnego typu, które wspierają lokalne działania mieszkańców. 
W  Warszawie  coraz  więcej  miejsc  otwiera  się  na  oddolne  działania  sąsiedzkie.  Domy  kultury,
klubokawiarnie,  organizacje  pozarządowe  udostępniają  mieszkańcom  swoją  przestrzeń,  niekiedy
także wyposażenie. Miejscami Aktywności Lokalnej (MAL) mogą być zatem i instytucje, i organizacje, 
i  prywatne  inicjatywy,  które  pomimo  swoich  głównych  obowiązków  i  celów  statutowych–  chcą
wspierać lokalne społeczności i chętnie nawiązują z nimi współpracę.

Szczególnymi  MAL-ami  są  domy  sąsiedzkie.  Domy  sąsiedzkie to  miejsca,  których  cała  przestrzeń
oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem działania jest wspieranie
działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom sąsiedzki nie ma odgórnie ustalonego programu zajęć -
to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i  organizacji  pozarządowych tworzą na bieżąco plan
działania takiego miejsca. 

Urząd m.st.  Warszawy stara się wspierać zarówno istniejące już MAL-e (m.in. organizując dla nich
bezpłatne szkolenia), jak i miejsca, które dopiero chcą zacząć współpracować z mieszkańcami, ale nie
wiedzą jak.

Więcej:  www.inicjatywa.um.warszawa.pl/mal,  http://inicjatywa.um.warszawa.pl/domysasiedzkie 
oraz www.facebook.com/Warszawa.pozarzadowa 

Czemu praktyki właśnie w MAL-ach?
MAL-e to miejsca działań, spotkań, integracji, a więc idealne
miejsca  do  praktykowania  animacji  społeczno-kulturalnej.
Różnorodność MAL-i  daje możliwość znalezienia miejsca,  w
którym najlepiej będziecie mogli  rozwijać swoje animacyjne
zdolności,  ale  i  indywidualne  pasje  i  umiejętności.
Międzypokoleniowy  charakter  daje  możliwość  pracy  z
różnymi grupami wiekowymi. 

Organizacja praktyk w MAL jest owocem współpracy Wydziału Pedagogicznego oraz Instytutu Kultury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz 
warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnej.

Lista miejsc czekających na praktykantów:

1. DOM SĄSIEDZKI NA ULRYCHOWIE (WOLA)
2. MAL W WYPOŻYCZALNII DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 78 (PRAGA-POŁUDNIE)
3. MOKOTOWSKIE CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW (MOKOTÓW)
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4. NASZ KLUB (TARGÓWEK)
5. CENTRUM SPOŁECZNE PACA (PRAGA-POŁUDNIE)
6. MAL PIASKOWNICA (WOLA)
7. MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ STUDNIA (BIELANY)
8. WARSZTAT WARSZAWSKI (ŚRÓDMIEŚCIE)
9. OTWARTA KOLONIA (FILIA WOLSKIEGO CENTRUM KULTURY) (WOLA)
10. KLUB SĄSIEDZKI (FILIA WOLSKIEGO CENTRUM KULTURY) (WOLA)
11. KLUB TO TU (FILIA WOLSKIEGO CENTRUM KULTURY) (WOLA)
12. MIKROMIASTO (MOKOTÓW)
13. MAL-E ŻOLIBORZ (ŻOLIBORZ)
14. BMAL -  KLUB ARTYSTYCZNY (BEMOWO)
15. CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „NOWOLIPIE” (WOLA)
16. MAL KĄCIK BABCI I DZIADKA (WILANÓW)

17. MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WE WŁOCHACH (WŁOCHY)

18. AKUMULATOR (W DOMU KULTURY KADR) (MOKOTÓW)

2



DOM SĄSIEDZKI NA ULRYCHOWIE

O miejscu: Jesteśmy domem sąsiedzkim działającym na Ulrychowie
od  grudnia  2017  roku.  Staramy  się  realizować  głównie  pomysły
mieszkańców i odpowiadać na ich zapotrzebowanie. Większość zajęć
i  działań  jest wynikiem współpracy z sąsiadami i  wykorzystaniem

drzemiącego w nich potencjału.

O praktykach:  Praktyki są dla osób chcących poznać ideę MAL, a szczególnie Domu Sąsiedzkiego.
Zadaniem będzie towarzyszenie mieszkańcom w spotkaniach już przez nas organizowanych, a także
organizowanie i prowadzenie inicjatyw własnych w porozumieniu z nami i mieszkańcami. Ponad to,
zachęcanie  sąsiadów  do  działań,  aktywizowanie  ich,  pomaganie  w  organizacji  i  realizacji  ich
pomysłów.

Ile osób: 2 osoby

Kogo szukamy:  Szukamy osoby zaangażowanej, chętnej nauczyć się czegoś nowego, o pozytywnym
nastawieniu i  lubiącej pracę z ludźmi –  właściwie to wystarczy. Dodatkowo mile widziana będzie
pomoc w naszej codziennej pracy administratora, a także chęć do prowadzenia wszelkiego rodzaju
warsztatów.  Mamy  zapotrzebowanie  na  angielski,  hiszpański,  warsztaty  plastyczne  dla  dzieci,
organizowanie  imprez  tanecznych  dla  osób  30-40lat  (ale  nie  tylko)  Szczególnie  poszukujemy
animatora pracy z młodzieżą.

Organizator praktyk: Fundacja Hereditas

Kontakt: 
Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, ul. Jana Olbrachta 9
fb: Dom Sąsiedzki na Ulrychowie, tel 575920713, mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl
Osoby do kontaktu: Iga Glapińska, Anna Gruszecka

Dzielnica: Wola
Więcej: Fb: Dom Sąsiedzki na Ulrychowie
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MAL W WYPOŻYCZALNII DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 78

O miejscu: Jesteśmy Wypożyczalnią dla dorosłych i młodzieży nr 78,
przy  ul.  Majdańskiej  5  na  Pradze  –  Południe.  W  czerwcu
dołączyliśmy do MALowskiego grona. Posiadamy dużą salę główną,
w której mieści się księgozbiór dla dorosłych czytelników oraz dwie
sale mniejsze. Jedna w całości przeznaczona dla dzieci, oraz druga,

która jednocześnie jest E-Pracownią i pełni funkcję czytelni. 

O praktykach:  Chętnie przyjmę osoby,  które podejmą się zajęć z  dziećmi (plastyczne, czytelnicze,
ruchowe). Widzę też osoby, które poprowadzą zajęcia sensoryczne dla małych dzieci (odwiedza nas
ich dużo, więc z pewnością zajęcia takie cieszyłyby się sporym zainteresowaniem). Wiem, że osoby,
które mogłyby pomóc w nauce, miałyby wzięcie. Można wtedy pomyśleć o projekcie edukacyjnym
„Razem w naukę”. Jestem otwarta na pomysły i działania własne. Nie będę robiła problemu, osobom,
które zechcą wspomóc nas we wszystkich działania kulturalnych.

Ile osób: Kilka osób

Kogo szukamy: Ważne, by były to osoby, które są zaangażowane w działania, które szybko się nie
nudzą, są sumienne i obowiązkowe. By miały podejście do drugiego człowieka i potrafiły pracować 
z drugą osobą. Cenie sobie uprzejmość, życzliwość, pomysłowość i kompetentność. 

Organizator praktyk:  Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe  
m. st. Warszawy.

Kontakt: 
Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 78, ul. Majdańska 5, tel. 22 813 27 22, www.bppragapd.pl
Osoba do kontaktu: Monika Pacek , m.pacek@bppragapd.pl, mal.majdanska@bppragapd.pl 

Dzielnica: Praga-Południe
Więcej: www.bppragapd.pl/miejsca-aktywnosci-lokalnej 
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MOKOTOWSKIE CENTRUM INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW 

O  miejscu: Mokotowskie Centrum Integracji  Mieszkańców przy Wydziale Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa, zwane dalej MCIM,
od  marca  2011  r.  ma  swą  siedzibę  przy  ul.  Woronicza  44a,  w  której  realizuje
programy  społeczne  wychodzące  naprzeciw  potrzebom  i  oczekiwaniom
mieszkańców  osiedla  Wierzbno  i  dzielnicy  Mokotów  m.  st.  Warszawy,
a w szczególności dla seniorów.

O praktykach: Potrzebujemy osób do promowania naszej działalności w sieci, w mediach na miejscu 
i  na  osiedlu,  (np.  tworzenie/prowadzenie  newslettera,  wprowadzenie  nowych  form  graficznych
ulotek, pomoc techniczna przy wydarzeniach),  jesteśmy otwarci na pomysły praktykantów.

Ile osób: 1-2 osoby 
Kogo szukamy: szukamy osób, które są kontaktowe, pomysłowe, korzystają z nowoczesnych mediów
Organizator praktyk: Urząd Dzielnicy Mokotów

Kontakt: 
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 44a, 
Osoba do kontaktu: Alicja Walicka awalicka@um.warszawa.pl, 22-443-67-71

Dzielnica: Mokotów
Więcej: www.facebook.com/Mokotowskie.Centrum.Integracji.Mieszkancow/,  
www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-1-1513-mokotowskie_centrum_integracji.html
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NASZ KLUB 

O miejscu: NASZ KLUB – Klub Osiedlowy na Targówku mieszczący
się przy ul. Zamiejskiej 1. Bardzo miale, ale przytulne miejsce  
w którym odbywają się różnorodne zajęcia muzyczne, sportowe,
manualne, naukowe organizowane dla różnych grup wiekowych;

rsmpraga.pl (zakładka nasz klub).  W ramach działalności prowadzone są również: działania społeczne,
pikniki, festyny, kiermasze świąteczne, akcje,  warsztaty, animacje, realizacja projektów, etc.       

O praktykach: Jeśli osoba będzie wykazywała się konkretnymi umiejętnościami, z pewnością damy jej
pewną samodzielność. Otwartość na pomysły innych jest naszym jednym z celów. W każdym razie
będzie  robiła  to,  w  czym  się  będzie  czuła  swobodne.  Pomoc  w  przygotowaniu  zajęć,  zadania
porządkowe, możliwość uczestnictwa w akcjach Zima i Lato w Mieście, odbieranie telefonów, to też
wchodzi w grę.        

Ile osób: 1-2 (Jest to mały klub, ale osoby mogą się zmieniać w zależności od tego jakim czasem
dysponują). 

Kogo szukamy: Skoro  są  to  praktyki,  nie  wymagam jakiś  konkretnych umiejętności.  W tego typu
miejscach pożądane są osoby o zacięciu manualnym, językowym, muzycznym (np. umiejętność gry na
gitarze,  ukulele),   pomocy  w  nauce  dzieciom.  Najważniejsze  jest  jednak  to,  żeby  osoba  była
studentem z chęci bycia na tym, wydziale/kierunku, a nie z musu dla dyplomu.     

Organizator praktyk: RSM „Praga”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Kontakt: Nasz Klub, ul. Zamiejska 1, naszklub@rsmpraga.pl 

Dzielnica: Targówek
Więcej: www.rsmpraga.pl/klub/nasz-klub/ 
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CENTRUM SPOŁECZNE PACA

O  miejscu: PACA  40  to  miejsce  skupiające  mieszkańców  Grochowa,  przestrzeń
spotkania różnych ludzi i inicjatyw działających na rzecz grochowskiej społeczności.
Można tu poznać sąsiadów i aktywistów, zaangażować się w lokalne przedsięwzięcia,
zrealizować  własne  pomysły,  wziąć  udział  w  warsztatach,  otwartych  spotkaniach,
imprezach  kulturalnych  lub  też  po  prostu  wypić  kawę,  przeczytać  prasę  lokalną,
przejrzeć ogłoszenia drobne i zagrać w planszówki.  

O praktykach:  Jesteśmy otwarci/te  na  pomysły,  ale  potrzebujemy też  wsparcia  w następujących
obszarach:
- wsparcie w organizacji konferencji dla studentów/ek
- wsparcie w organizacji Gwiazdki Podwórkowej na Paca
- wsparcie w organizacji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza
- wsparcie promocji wydarzeń

Ile osób: 3-4 osoby

Kogo  szukamy: Proaktywność,  łatwość  w  nawiązywaniu  kontaktów,  podstawowe  doświadczenie  
w pracy  z  grupą,  łatwość  w wyszukiwaniu stron  w internecie/social  media,  łatwość  w tworzeniu
komunikatów,  podstawowe  doświadczenie  w  tworzeniu  grafik  będzie  plusem  (np.  znajomość
programu Canva).

Organizator praktyk: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Kontakt: 
Centrum Społeczne Paca, ul. Paca 40
Osoba do kontaktu: Martyna Markiewicz, martynam@cal.org.pl

Dzielnica: Praga-Południe
Więcej: www.centrumpaca.pl/,  FB: @Paca40, Insta: @paca_40,
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MAL PIASKOWNICA

O  miejscu: MAL  Piaskownica  został  stworzony  przez  mieszkańców,  Urząd
Dzielnicy Wola, OPS Dzielnicy Wola oraz Fundację Nebo. Prowadzony jest  przez
organizację pozarządową na podstawie otwartego konkursu ofert ogłoszonego
przez  Urząd  Dzielnicy  Wola.  Celem  tego  miejsca  jest  wspieranie  lokalnych

pomysłów i działań społecznych. Piaskownica sprzyja integracji  sąsiedzkiej  i  aktywnemu spędzaniu
czasu  wolnego  w  swoim  otoczeniu.  Mieszkańcy  poprzez  codzienną  dostępność  lokalu  mogą
uczestniczyć w oferowanych przez naszą kadrę: warsztatach, spotkaniach, zajęciach lub też korzystać z
samego lokalu realizując własne potrzeby w ramach sąsiedzkiej aktywności takich jak np. spotkania
grupy  ds.  bezpieczeństwa  i  administracji,  grupy  budżetu  partycypacyjnego,  klubu  malucha
prowadzonego przez mamy, luźnych spotkań dla grupy młodzieży i wielu innych. Piaskownica mieści
się w małym, ale bardzo ciepłym i przyjaznym lokalu przy ul. Piaskowej 7. 

O praktykach:  Jesteśmy otwarci  na pomysły praktykantów, na ich kreatywność,  aby mogli  poznać
pracę w MAL-ach od podstaw i poprzez obserwację i nasze wsparcie wypracować najlepszą z metod
dla siebie i miejsca, w którym będą pracować. 

Ile osób: 2-4 osoby

Kogo szukamy: Praktykanci w MAL Piaskownica zajmować się będą tym wszystkim co prowadzący,
aby  jak  najlepiej  poznać  ideę  MAL-u.  Szczególnie  zapraszamy  praktykantów  z  pasją  do  pracy  z
młodzieżą  
w wieku 10 -15 lat. Potrzeby tej grupy w naszym MAL-u są ogromne, od spędzania wolnego czasu po
pomoc w nauce.

Organizator praktyk: Fundacja Chrześcijańska NEBO

Kontakt: 
MAL Piaskownica, ul. Piaskowa 7, piaskownica@fundacjanebo.pl
Osoba do kontaktu: Iwona Hawryluk 881-931-067

Dzielnica: Wola
Więcej: www.facebook.com/Piaskownca/ 
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MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ STUDNIA

O  miejscu:  Miejsce  Aktywności  Lokalnej  “Studnia”  jest  przestrzenią  dla
mieszkańców  Bielan  mającą  wspierać  twórcze  działania,  wzmocnić  więzi
sąsiedzkie,  inspirować  do wspólnego  aktywnego  działania.  Nazwa  naszego
MAL-A  nawiązuje  do  miejsca  znanego,  często  odwiedzanego  przez  lokalną
społeczność –  studni oligoceńskiej znajdującej się przy wejściu na teren  Filii
Bielańskiego  Ośrodka  Kultury.  Bielański  Ośrodek  Kultury  Filia  Estrady  112

udostępnia  nieodpłatnie  przestrzeń  na  twórczą  i  edukacyjną  aktywność  o  różnym  charakterze,
pomaga organizacyjnie, wspierając rozwój  
potencjału lokalnej społeczności.

O  praktykach:  Jesteśmy  otwarci  na  to,  by  praktykanci  włączyli  się  w  działania  MALu  (realizacja
Inicjatyw Lokalnych NCK), jak i zaproponowali swoje pomysły.

Ile osób:  1-2 osoby

Kogo  szukamy: Osób  szybko  nawiązujących  kontakt,  energicznych,  potrafiących  wsłuchiwać  się  
w  potrzeby  i  pomysły  mieszkańców,  otwartych  na  kontakt  międzypokoleniowy,  posiadających
umiejętności organizacyjne i wielozadaniowych.

Organizator praktyk: Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112

Kontakt: 
Miejsce Aktywności Lokalnej Studnia  (Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury), ul. Estrady 112
Osoby  do  kontaktu:  Iwona  Mirosław-  Dolecka –   kierownik  Filii,  kierownik@bok-filia.eu;   Paulina
Andruczyk p.andruczyk@bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44 lub 22 834 40 04

Dzielnica: Bielany
Więcej: www.facebook.com/studniamal/,  www.facebook.com/filiabok,   www.bok-filia.eu/ 
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WARSZTAT WARSZAWSKI

O  miejscu: "Warsztat  Warszawski"  to  śródmiejskie  Miejsce  Aktywności  Lokalnej.
Istniejemy  po  to,  żeby  wspierać  inicjatywy  obywatelskie  mieszkańców  Warszawy  
i  stołecznych  organizacji  pozarządowych.  "Warsztat"  to  przyjazna  przestrzeń  do
wymiany pomysłów i  ich realizacji. Każdy może bezpłatnie skorzystać z  naszych sal,  
a także wziąć udział w debatach i konsultacjach związanych z dalszym rozwojem miasta

oraz w szeregu zajęć, organizowanych przez nas i przez korzystające z naszych sal organizacje / grupy
mieszkańców  z  myślą  o  mieszkańcach  Śródmieścia  i  nie  tylko.  ("Warsztat"  jest  częścią  projektu
"Warszawa  Lokalnie",  współfinansowanego  przez  Urząd  m.  st.  Warszawy.
Więcej: www.warszawalokalnie.waw.pl)   

O  praktykach:  Szukamy  osób,  którzy  są  urodzonymi  animatorami,  wykazują  się  aktywnością  
i  kreatywnością i  chciałby realizować zajęcia otwarte m.in. malarskie, fotograficzne, z użytkowania
smartfonów, obsługa komputera na średnim poziomie, rękodzieło, konwersacje językowe. Zależy nam
aby wzbogacić ofertę dla seniorek i  seniorów ale również zaprosić mamy z dziećmi. Oprócz tego  
z chęcią przyjmiemy osobę, która pomoże w naszym infopunkcie przy bieżącej pracy Warsztatu, czyli
pomoc  organizacjom  w  przygotowani  ich  eventów,  dbałość  o  zasoby  Warsztatu,  dbałość   
o biblioteczkę, pomoc w aktualizacji i tworzeniu postów na facebooku, tworzeniu newslettera etc.

Ile osób: W zależności do jakich działań, może być nawet kilka osób. M.in. do prowadzenia zajęć dla
seniorów i 1 osoba do pomocy w infopunkcie (szczegóły do uzgodnienia).

Kogo szukamy: Szukamy osób kreatywnych, samodzielnych, z pasją. 

Organizator  praktyk:  Warsztat  Warszawski  prowadzony  przez  Fundację  Inicjatyw  Społeczno-
Ekonomicznych.

Kontakt: 
Warsztat Warszawski, Pl. Konstytucji 4
Osoba do kontaktu: Iwona Cichowicz tel. 22 622 01 91, icichowicz@fise.org.pl

Dzielnica: Śródmieście
Więcej: www.warsztatwarszawski.blogspot.com/,  www.facebook.com/warsztatwarszawa/
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OTWARTA KOLONIA (FILIA WOLSKIEGO CENTRUM KULTURY)

O  miejscu:  Otwarta  Kolonia  to  miejsce,  w  którym  ponad  100  lat  temu  Hipolit
Wawelberg zbudował niezwykle nowoczesne, jak na ówczesne czasy, prototypowe
osiedle mieszkaniowe. Naszą intencją, podobnie jak intencją Hipolita Wawelberga,
jest  stworzenie  miejsca  spotkań  wolnych  od  uprzedzeń,  stereotypów,  ludzi
niezależnych  i  otwartych.  Spotkań  sąsiedzkich,  integracyjnych  i  popularyzujących

aktywności mieszkańców. Chcemy upowszechniać uniwersalne wartości sztuki współczesnej i dawnej,
będące częścią światowego dziedzictwa kulturowego, reagować na zjawiska społeczno-kulturalne. 

O praktykach: 
- współtworzenie projektów o charakterze społeczno- kulturalnym
- współprowadzenie gier, zabaw i animacji dla dzieci oraz dorosłych
- współprowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjno-kulturalnych
- współorganizowanie spotkań i wykładów tematycznych
- współtworzenie działań promocyjnych
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie ze strony praktykantów zainteresowanych naszą 
ofertą.

Ile osób: 2 osoby

Czego oczekujemy?
- zaangażowania i odpowiedzialności
- kompetencji komunikacyjnych i chęci do pracy z lokalną społecznością
- umiejętności współpracy
- kultury osobistej
- umiejętności i chęci nawiązywania kontaktów
- gotowość do rozwijania się
- gotowości do animowania, prowadzenia warsztatów, gier i zabaw dla dzieci oraz dorosłych
- pozytywnej energii

Organizator praktyk: Wolskie 
Centrum Kultury

Kontakt: Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Obozowa 85
Osoba do kontaktu: Artur 
Trojanek, 609 493 464, 22 114 17 
69, a.trojanek@wck-wola.pl 

Dzielnica: Wola
Więcej: www.wck-
wola.pl/otwartakolonia/ 
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KLUB SĄSIEDZKI (FILIA WOLSKIEGO CENTRUM KULTURY)

O  miejscu: Miejsce  otwarte  na  inicjatywy  lokalne,  na  pomysły  i  zaangażowanie
sąsiedzkie.  W  stałym  programie  znajdują  się  m.in:  śniadania  sąsiedzkie,
międzypokoleniowe gry planszowe, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, brydż  
i próby zespołów wokalnych.

O praktykach: 
- współtworzenie projektów o charakterze społeczno- kulturalnym
- współprowadzenie gier, zabaw i animacji dla dzieci oraz dorosłych
- współprowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjno-kulturalnych
- współorganizowanie spotkań i wykładów tematycznych
- współtworzenie działań promocyjnych
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie ze strony praktykantów zainteresowanych naszą 
ofertą.

Ile osób: 1 osoba

Czego oczekujemy?
- zaangażowania i odpowiedzialności
- kompetencji komunikacyjnych i chęci do pracy z lokalną społecznością
- umiejętności współpracy
- kultury osobistej
- umiejętności i chęci nawiązywania kontaktów
- gotowość do rozwijania się
- gotowości do animowania, prowadzenia warsztatów, gier i zabaw dla dzieci oraz dorosłych
- pozytywnej energii

Organizator praktyk: Wolskie Centrum Kultury

Kontakt: 
Wolskie Centrum Kultury, ul. 
Obozowa 85
Osoba do kontaktu: Artur 
Trojanek, 609 493 464, 22 114 
17 69, a.trojanek@wck-wola.pl

Dzielnica: Wola
Więcej: www.wck-
wola.pl/mlynarska/ 
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KLUB TO TU (FILIA WOLSKIEGO CENTRUM KULTURY)

O  miejscu: Międzypokoleniowe  Miejsce  Aktywności  Lokalnej.  Przestrzeń  
na  warsztaty,  prelekcje,  herbatę  w  ciepłej  atmosferze,  rozmowy  z  drugim
człowiekiem,  kameralne  koncerty  i  spotkania  artystyczne.  Miejsce  otwarte  na
wszelką inicjatywę mieszkańców i fundacji oraz stowarzyszeń. 

O praktykach: 
- współtworzenie projektów o charakterze społeczno- kulturalnym
- współprowadzenie gier, zabaw i animacji dla dzieci oraz dorosłych
- współprowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjno-kulturalnych
- współorganizowanie spotkań i wykładów tematycznych
- współtworzenie działań promocyjnych
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie ze strony praktykantów zainteresowanych naszą 
ofertą.

Ile osób: 1 osoba

Czego oczekujemy?
- zaangażowania i odpowiedzialności
- kompetencji komunikacyjnych i chęci do pracy z lokalną społecznością
- umiejętności współpracy
- kultury osobistej
- umiejętności i chęci nawiązywania kontaktów
- gotowość do rozwijania się
- gotowości do animowania, prowadzenia warsztatów, gier i zabaw dla dzieci oraz dorosłych
- pozytywnej energii

Organizator praktyk: Wolskie Centrum Kultury

Kontakt: 
Wolskie Centrum Kultury, ul. 
Obozowa 85
Osoba do kontaktu: 
Artur Trojanek, 609 493 464, 
22 114 17 69, a.trojanek@wck-
wola.pl

Dzielnica: Wola
Więcej: www.wck-wola.pl/totu/ 
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MIKROMIASTO

O miejscu: „Mikromiasto” to przestrzeń sąsiedzka, w której realizujemy
różnorodne projekty przeznaczone dla naszych mokotowskich sąsiadów
(warsztaty artystyczne,  muzyczne,  architektoniczne,  zajęcia  plastyczne,
kulinarne,  sąsiedzkie  śniadania,  wystawy,  naukę  języków  itd).

Udostępniamy  naszą  przestrzeń  rozmaitym  podmiotom  (fundacjom,  wydawnictwom,
stowarzyszeniom), które chcą się spotkać, podyskutować czy popracować wspólnie. W jednym z pokoi
mieści się biuro naszej fundacji (Wzornictwo i Ład), która zajmuje się estetyką w przestrzeni publicznej
i która prowadzi lokal „Mikromiasto”.

O  praktykach:  Szukamy  osoby,  której  zadaniem  byłoby  wymyślanie  wydarzeń/projektów,
pozyskiwanie  funduszy  na  ich  realizację  oraz  ich  koordynacja.  Potrzebujemy  kogoś,  kto  mógłby
również pomagać przy już istniejących wydarzeniach/warsztatach (np. wspierać osobę prowadzącą,
uczestników, składać zamówienia na potrzebne materiały itd).

Ile osób: 1

Kogo szukamy: Szukamy osoby otwartej, komunikatywnej, twórczej, lubiącej współpracę z ludźmi  
w różnym wieku, przedsiębiorczej, z komunikatywnym angielskim.

Organizator praktyk: Fundacja Wzornictwo i Ład

Kontakt: 
Mikromiasto, ul. Narbutta 27a 

Osoba do kontaktu: Joanna Tarkowska, mikromiasto@gmail.com, 501 717 166 

Dzielnica: Mokotów
Więcej: www.facebook.com/Mikromiasto/ 
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MAL-E ŻOLIBORZ

O miejscu:  Miejsce Aktywności Lokalnej – ul. Marii Kazimiery 20/1 oraz nowy MAL  ul. Krasińskiego
38c (w przygotowaniu).

O  praktykach:  Szukamy  osób  chętnych  do  realizacji  własnych  pomysłów,  organizacji  działań  
wg  pomysłów  mieszkańców ,  oraz  osób  zainteresowanych  rozruchem nowego  miejsca,  promocją
miejsca wśród mieszkańców.

Ile osób: 2 osoby

Kogo szukamy: Szukamy osób otwartych i lubiących  ludzi, pogodnych, pełnych inicjatywy – kładących
nacisk przede wszystkim na budowaniu trwałych relacji z nowo poznanymi ludźmi, osób będących
dobrymi organizatorami.

Organizator praktyk: Urząd Dzielnicy Żoliborz 

Kontakt: 
Zoliborz.zks@um.warszawa.pl, 22 44 38 919, 44 38 906 

Dzielnica: Żoliborz
Więcej: www.facebook.com/miejsceaktywnoscilokalnejzoliborz/ 
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BMAL -  KLUB ARTYSTYCZNY

O miejscu: „bMAL – klub artystyczny” to pierwszy MAL, który powstał na terenie
Centrum Handlowego,  otwierając  nowe możliwości  dla  działań  społecznych. 
W  bMALu  łączą  się  różne  przestrzenie:  wystawiennicza,  warsztatowa,  
co-workingowa  i  relaksacyjna,  dzięki  czemu  goście  mogą  brać  udział  
w  różnorodnych  projektach  oraz  realizować  własne  pomysły.  Udostępniamy
nieodpłatnie  przestrzeń  i  posiadany  sprzęt  niezbędny  do  działań,  a

koordynatorzy  zawsze  służą  pomocą  i  wsparciem.  Z  zasobów  bMALu  mogą  korzystać  również
organizacyjnie pozarządowe wzbogacając w ten sposób bMALową ofertę.

O  praktykach:  Poszukujemy  osób  do  wsparcia  dla  koordynatorów  przy  promocji   wydarzeń  oraz
samego bMALu,  do pomocy w działaniach programowych, do animowania zajęć dla dzieci, dorosłych 
i seniorów. Jesteśmy również otwarci na pomysły praktykantów i chętni zrealizować ciekawe projekty,
będące ich inicjatywą.

Ile osób: 2-3 osoby

Kogo szukamy: Szukamy osób otwartych  i  kreatywnych,  lubiących  pracę  z  ludźmi.  Mile  widziana
znajomość mediów społecznościowych oraz lekkie pióro.

Organizator praktyk: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Kontakt:
„bMAL-klub artystyczny”, ul. Powstańców Śląskich 126, (na terenie CH Galeria Bemowo, I piętro, obok
salonu piękności DENIQUE)
Osoba do kontaktu: Katarzyna Wiązowska, mail: bmalbemowo@gmail.com, tel. 22 569 71 60 
(preferowany kontakt mailowy)

Dzielnica: Bemowo
Więcej: 
www.facebook.com/bMALBemowo/ 
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CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ „NOWOLIPIE”

O miejscu: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” to nowa
przestrzeń dla seniorów, osób w średnim wieku, młodzieży, dzieci i organizacji
pozarządowych. Misją CAM Nowolipie jest promowanie i  wzmacnianie idei
dialogu  międzypokoleniowego  poprzez  współpracę  z  organizacjami
pozarządowymi,  bieżącą  działalność  programową  oraz  upowszechnianie

wolontariatu. W CAM „Nowolipie” znajduje się klubokawiarnia,  stołówka, sala komputerowa, sala
sportowo-rekreacyjna, fryzjer, sala warsztatowa, pracownia plastyczna oraz przestrzeń co-workingowa
dla organizacji pozarządowych. 

O  praktykach:  Szukamy osób  do  działań  z  osobami  starszymi  w  obszarze  społeczno-kulturalnym.
Jesteśmy  otwarci  na  nowe  inicjatywy,  szczególnie  te  które  rozszerzałyby  nasze  działania
międzypokoleniowo.

Ile osób: 1-2 osoby

Kogo szukamy: Osób, które chciałby pracować z osobami dorosłymi, a przede wszystkim z osobami
starszymi.  Osób,  które  chciałby  prowadzić  zajęcia  cyfrowe,  sportowo-rekreacyjne,  szeroko  pojętą
animację kulturalną, aktywizacja społeczna osób starszych. 

Organizator praktyk: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

Kontakt: 
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” ul. Nowolipie 25b
Osoba kontaktowa: Lech Uliasz, lech.uliasz@camnowolipie.pl tel. 723 244 426

Dzielnica: Wola
Więcej: www.facebook.com/camnowolipie/ 
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MAL KĄCIK BABCI I DZIADKA

O miejscu: Nasz MAL to przytulny i elegancki pokój ze stolikami, stolikami do
gier, fotelami oraz kuchnią, słowem jest tu jak u babci i dziadka. Miejsce jest
przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym. Spotykają się u nas: Klub
Seniora,  dzieci  z  pobliskiej  szkoły,  klub  „Zakręcone”  -  seniorki  z  pasjami,
pasjonaci ogrodów, fani robótek ręcznych, a także osoby które potrzebują  
w spokoju poczytać lub popracować. Organizacje pozarządowe realizują tutaj

swoje  projekty.  Wspólnie  z  okolicznymi  pracowniami  i  przedsiębiorcami  zorganizowaliśmy  Święto
Ulicy Radosnej. Wkrótce rozpoczynamy projekt międzypokoleniowy „Opowieści wilanowskie”, który
zakończy się spektaklem i wystawą. Gościmy także spotkania i imprezy Młodzieżowej Rady Dzielnicy.
Nasz MAL bierze także udział w projekcie „Włączeni 2.0” skierowanym do młodzieży.

O praktykach:  Jesteśmy otwarci  na  pomysły  praktykantów w pracy  z  seniorami  i  młodzieżą  oraz
gotowi  je  wspólnie  zrealizować.  Rozwój  wolontariatu,  wsparcie  zawiązywania  inicjatyw  lokalnych
wśród mieszkańców także jest możliwym tematem współpracy.

Ile osób: 1-2 osoby

Kogo  szukamy: Osoby/Osób  gotowej/ych,  przy  wsparciu  animatorki,  samodzielnie  poprowadzić
zaproponowane  przez  siebie  animacje  dla  mieszkańców.  Zainteresowanej/ych  działaniami
międzypokoleniowymi.

Organizator praktyk: Centrum Kultury Wilanów

Kontakt: 
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 
Osoby do kontaktu: Barbara Skąpska, koordynator filii, tel. 784 001 187; Luiza Przepiórska, animatorka
MAL, tel. 510 210 440.

Dzielnica: Wilanów
Więcej: www.facebook.com/centrumkulturywilanow/,  www.kulturawilanow.pl,  
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MIEJSCE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WE WŁOCHACH 

O miejscu: Miejsce  Aktywności  Lokalnej  we Włochach to nowo
tworzące  się,  pierwsze  takie  miejsce,  w  Dzielnicy  Włochy  
m.st.  Warszawy. (Otwarcie  miejsca  zaplanowane  na  październik
2018  r.)  MAL  będzie  integrować  lokalną  społeczność  między
innymi poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby

i  działania  mieszkańców,  grup  nieformalnych  oraz  organizacji
pozarządowych.  MAL  będzie  inicjować  i  prowadzić  działania

animujące  lokalną  społeczność  -  wynikające  ze  zgłaszanych  przez  nią  potrzeb  oraz  potrzeb
dostrzeganych  przez  pracowników  MAL.  Miejsce  to  będzie  sprzyjać  nawiązywaniu  relacji
interpersonalnych,  będzie  otwarte  na  społeczność  lokalną  i  przez  nią  współtworzone. 

O praktykach:  Jesteśmy otwarci na pomysły praktykantów. Jednocześnie zapraszamy do współpracy
przy zaplanowanych działań ze społecznością lokalną. 

Ile osób: maksymalnie 2 osoby

Kogo szukamy: Osoby kształcące się w obszarach animacji społecznej i pomocy społecznej.

Organizator  praktyk: Ośrodek Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Włochy m.st.  Warszawy.  (Opiekę nad
praktykantami będzie sprawował Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym).

Kontakt: 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Adres MAL: ul. Rejonowa 6/8.
Osoby  do  kontaktu:  Zespół  ds.  współpracy  ze  środowiskiem  lokalnym,   Sylwia  Rowicka
srowicka@opswlochy.waw.pl 723 245 231

Dzielnica: Włochy
Więcej: www.facebook.com/opswlochy/ 
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AKUMULATOR (W DOMU KULTURY KADR)

O  miejscu: Przestrzeń  sąsiedzka  Akumulator  znajduje  się  na  parterze  budynku
Domu Kultury Kadr. Składa się na nią duże pomieszczenie (które można podzielić
ścianą nośną na dwa) i kuchnia. Regularnie spotykają się tu brydżyści i tancerze,
grupa teatralna, szachiści. Ciągle jeszcze jest to przestrzeń „czekająca” i ostatnio
odkryliśmy, że powinna taka pozostać – zapełnianie jej za bardzo płoszyło niektóre

grupy bywalców. Odbywają się tu śniadania sąsiedzkie, śpiewanki, warsztaty sąsiadów – powoli się
rozkręcamy i oswajamy z lokalną społecznością.

O praktykach: Jesteśmy bardzo otwarci na pomysły praktykantów i wypracowywanie razem koncepcji.
Ale jeśli  potrzeba czasu na rozpęd to z pewnością będziemy potrzebowali pomocy przy bieżących
zadaniach i wydarzeniach w Akumulatorze.

Ile osób: 1-2 osoby

Kogo szukamy: Nie mamy preferencji – zdolności każdego się przydadzą (ewentualnie – przychodzi
nam na myśl ktoś kto pomógłby nam wypracować regulamin, ale także ozdobić szyby Akumulatora
albo ktoś kto lubi dzieci – zastanawiamy się teraz nad tym jak zagospodarować pojawiające się grupki
najmłodszych).

Organizator praktyk: Dom Kultury Kadr

Kontakt: 
Dom Kultury Kadr, ul. Przemysława Gintrowskiego 32
Osoba do kontaktu: Marysia Kuczyńska, 502 631 922, m.kuczynska@dkkadr.waw.pl

Dzielnica: Mokotów
Więcej: www.facebook.com/akumulat/, www.dkkadr.waw.pl/akumulator/
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