


Celem jest stworzenie modelu współpracy szkoły, rodziców, dzieci i
mieszkańców z władzami na rzecz realnej zmiany szkolnej ulicy. 

Chcemy, aby szkolne ulice były:
- bezpieczniejsze;

- wolne od spalin samochodowych;
- włączające (nie wykluczające ich z jej użytkowania);

- umożliwiające bycie dzieckiem (przyjazne dzieciom, pozwalające im zachowywać
się naturalnie, spontanicznie);

- dające przestrzeń do rozwoju społecznego (przestrzenią dającą szansę na
budowanie relacji i kompetencji społecznych) .

 



dzieci są niewidocznymi mieszkańcami naszych miast. Nie projektujemy dla nich ulic, w niewielkim 
 stopniu uwzględniamy ich potrzeb w kształtowaniu miejskiej przestrzeni;
w 2019 r. w Polsce aż 41 dzieci w wieku 0-6 lat i 727 dzieci w wieku 7-14 lat zostało potrąconych
przez samochód;
zastawione przejścia dla pieszych i chodniki są codziennością, a intensywny ruch samochodowy
uniemożliwia zabawę w pobliżu szkoły, spokojne i bezpieczne dojście do niej, rozmowę z kolegami,
nauczycielami.
smog jest codziennym elementem drogi do szkoły, a spaliny samochodowe są groźne szczególnie
dla dzieci. 

Realizujemy projekt ponieważ:



Zespoły projektowe

Etap I



I. Zespoły projektowe

rekrutacja 7.12.2021 r.  - 30.01.2022 r.; 
5 zespołów projektowych;
skład zespołów: przedstawiciele szkoły, uczniowie, rodzice, lokalni mieszkańcy, władze
samorządowe;
każdy zespół - min. 5 osób;
eksperci - Paweł Jaworski, Kinga Markert , przedstawiciel organizatorów.



Modelowanie i prototypowanie

Etap II



termin: luty - kwiecień 2022 r. 
5 spotkań warsztatowych każdego zespołu;
dyskutowanie, szukanie, wypracowywanie rozwiązań dla szkolnej ulicy danego zespołu; 
tworzenie prototypu zmiany szkolnej ulicy;
eksperci - Paweł Jaworski, Kinga Markert, przedstawiciel organizatorów.

II.Modelowanie i prototypowania 



Wybór jednego prototypu 

Etap III



III.Wybór jednego prototypu

termin: kwiecień 2022 r. 
komisja konkursowa:

       - możliwości prawne związane ze zmianą terenu;
       - zaawansowanie prototypu, 
       - gotowość zespołu projektowego do przetestowania wypracowanych rozwiązań; 
       - zaawansowanie współpracy z dyrekcją szkoły; 
       



Spotkanie informacyjne 

Etap IV



termin: maj 2022 r. 
spotkanie informacyjne dla lokalnych społeczności ulicy wybranej do przeprowadzenia
eksperymentu;

IV. Spotkanie informacyjne dla lokalnej społeczności



Eksperyment szkolnej ulicy 

Etap V 



termin - maj 2022 r.;
wdrożenie wypracowanych rozwiązań na wybranej szkolnej ulicy;
przeprowadzenie badań zachowań społecznych mieszkańców i lokalnych społeczności szkolnej
ulicy (badanie przed eksperymentem i w jego trakcie). 

V.Eksperyment szkolnej ulicy 



Raport z przeprowadzonych
działań

Etap VI 



termin: lipiec - wrzesień 2022 r. 
przebieg prowadzonych spotkań modelowania;
opis relacji społecznych podczas realizacji poszczególnych etapów projektu;
wyniki badania ulicy przed i w trakcie eksperymentu;
stworzony model współpracy społeczności lokalnej i władz samorządowych;
raport bezpłatny do pobrania.

VI. Raport z przeprowadzonych działań 



Działania dodatkowe

VII 



katalog dobrych praktyk bezpiecznych szkolnych ulic w Polsce i na świecie;
działania edukacyjne skierowane do rodziców związane z wpływem nawyków transportowych na
zdrowie, rozwój społeczny i fizyczny dzieci;
współpraca z mediami w obszarze rzetelności podawanych informacji dotyczących sposobu
przemieszczania się mieszkańców Warszawy, sprawiedliwego podziału przestrzeni publicznej,
bezpieczeństwa dzieci, zachowań drogowych, funkcjonalności miejskich ulic;
współpraca z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami miejskimi;
rozmowy z władzami Warszawy, na szczeblu miejskim i dzielnicowym, o konieczności
wprowadzania zmian podnoszących bezpieczeństwo dzieci w mieście i funkcjonalność szkolnych
ulic. 

Działania dodatkowe 



Zgłoś swoją swoją szkolną
ulicę do projektu! 



Eksperyment szkolnej ulicy 

Etap V 

zespół inicjacyjny (lider + min. 2 osoby związane z lokalną społecznością)
dane adresowe szkoły, wskazanie ulicy (lub jej fragmentu), nad którym zespół chce pracować; 
zdjęcie szkolnej ulicy, otoczenia szkoły;
zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez realizatorów na rzecz działań związanych z
realizacją projektu; 
krótka informacja o tym dlaczego zespół chce wziąć udział w projekcie (max. 1000 znaków). 
formularz zgłoszeniowy dostepny do ściągnięcia  - www.alternatywnawarszawa.pl;
przesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza - szkoly@alternatywnawarszawa.pl
możliwy jest udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

Jak zgłosić szkolną ulicę? 

Zgłoszenia przyjmujemy:
7.12.2021 r. - 16.01.2022 r.  



Projekt realizują:

Projekt “Alternatywna Warszawa - nowa szkolna ulica” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.


