
 

PROJEKT OSIEDLE: WSPÓLNA PRZESTRZEŃ  

URBANISTYKI I PRAKTYKI SPOŁECZNEJ 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza na cykl seminariów pt. Projekt 

osiedle: wspólna przestrzeń urbanistyki i praktyki społecznej.  Seminaria organizowane wspólnie 

z Pracownią „Laboratorium Innowacji Społecznej” Wydziału Stosowanych Nauk 

Społecznych i Resocjalizacji UW,  Ścieżką Specjalizacyjną „Socjourbanistyka” w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Q-Ruchem Sąsiedzkim. 

Pierwsze seminarium z cyklu pt. Osiedle zamknięte – (anty)wspólnota? odbędzie się  

we wtorek  28 kwietnia o godz. 10:00 w Centrum Społecznym PACA (ul. Paca 40)  

w Warszawie. Będzie to okazja do dyskusji na temat funkcjonowania mieszkańców 

w grodzonych przestrzeniach oraz oddziaływaniu takich form urbanistycznych na więzi 

wspólnotowe. W seminarium udział wezmą socjologowie specjalizujący się w zagadnieniach 

socjourbanistycznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się 

partycypacją obywatelską i rewitalizacją społeczną.  Na seminarium zapraszamy szczególnie 

urbanistów, architektów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką osiedli 

zamkniętych. Wstęp wolny! 

 

Program seminarium 28.04.2015 

Część 1. Studia przypadku: osiedle zamknięte a aktywność społeczna 

10:00-11:00  

Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych): Osiedla zamknięte – dylemat wspólnoty 

i dylemat bezpieczeństwa 

Paweł Jordan (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS): Osiedle zamknięte  

za miastem – perspektywa więzi sąsiedzkich oraz relacji z otoczeniem 

Część 2. Dyskusja panelowa: osiedle zamknięte – (anty)wspólnota? 

11:00-12:30  

dr Magdalena Łukasiuk (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) 

dr hab. Paweł Możdżyński (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW) 

dr Maria Środoń (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Ochocianie Sąsiedzi) 

dr Bohdan Skrzypczak (CAL, Laboratorium Innowacji Społecznej WSNSiR UW) 

Moderacja:  Radosław Wałkuski (warszawa.ngo.pl)  



 

O organizatorach 

 

Laboratorium Innowacji Społecznej jest zespołem badaczy i ekspertów związanych z Centrum 

Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytutem Spraw Publicznych (ISP). Powstało ono  

w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy 

 i integracji społecznej”. Laboratorium funkcjonuje obecnie jako Pracownia na Wydziale 

Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Celem 

Laboratorium jest działalność skoncentrowana na opracowaniu standardu środowiskowej 

pracy socjalnej zarówno w aspekcie kwalifikowanej usługi społecznej, jak również rozumianej 

szerzej – jako organizowanie społeczności lokalnej. Regularne spotkania LIS skupiają zarówno 

przedstawicieli ośrodków akademickich, jak i praktyków integracji społecznej i pracy socjalnej.  

Kierownikiem Laboratorium Innowacji Społecznej jest dr Bohdan Skrzypczak. 

 

Ścieżka specjalizacyjna "Socjourbanistyka" w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona jest refleksji nad zjawiskami społeczno-

kulturowymi charakterystycznymi dla współczesnych miast. W ramach ścieżki studenci 

zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami i badaniami powiązanymi z tematyką 

współczesnego miasta, a także problematyką wspólnotowości, usytuowaną w miejskim 

kontekście społecznym. Podejmowana jest także analiza różnych wizji jednostki 

 i społeczeństwa zawartych w teoriach architektonicznych i urbanistycznych dominujących 

 w XX i XXI wieku.  

Kierownikiem specjalizacji "Socjourbanistyka" jest dr hab. Barbara Lewenstein. 

 

Q-Ruch Sąsiedzki to inicjatywa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 

CAL, której celem jest wzmacnianie więzi sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami Warszawy. 

Ruch ten skupia mieszkańców, lokalnych liderów i społeczników oraz wspólnoty i instytucje, 

którym zależy na budowaniu w swojej okolicy sąsiedztwa najwyższej jakości. Uczestnicy ruchu 

sąsiedzkiego promują życzliwe relacje międzysąsiedzkie, aktywną postawę we wspólnocie 

sąsiedzkiej oraz lokalną współpracę. Co roku w sąsiedztwach skupionych wokół Q Ruchu 

Sąsiedzkiego odbywają są różne inicjatywy sąsiedzkie w ramach akcji Dzień Sąsiada 

 i Podwórkowa Gwiazdka. Organizowane są także cyklicznie spotkania, seminaria, konsultacje 

oraz warsztaty dla osób zainteresowanych aktywnością lokalną i refleksją nad zagadnieniem 

sąsiedzkości.  

Koordynatorką Q-Ruchu Sąsiedzkiego jest Agata Konarzewska. 


