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lekka wiata 
(schronienie przed deszczem) ogrody społeczne

(stworzone przez mieszkańców)





ścianka wspinaczkowa 
z el. parku linowego  

(miejsce zabaw dla dzieci 
/ oddzielenie od ul. Wawelskiej

/ miejsce na mural informacyjny)





sześciany 
(blaty do pracy w plenerze 
/ system wystawienniczy)

pawilon  
(miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi /
pracowani plenerowa 
/ kawiarnia społeczna)





Michał Kwasieborski

Lider projketu - koordynacja prac
Opracowanie narzędzi warsztatowych
Kontakt z Radną Dzielnicy Ochoty
Prowadzenie warsztatów partycypacyjnych
Promocja projektu podczas Kongresu Miasto jest nasze
Opracowanie grafik promujących projekt
Wizja lokalna III Ogrodu Jordanowskiego
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Dokumentacja fotograficzna
Opracowanie person na warsztat partycypacyjny
Opracowanie wizualizacji 3D



Prowadzenie profilu FB Laboratorium Jordanka
Opracowanie person na warsztat partycypacyjny
Opracowanie porjektu plakatu informującego o spotkaniu
Przygotowanie skrzynki do zbierania ankiet
Kontakt z Dyrektor Jordanka
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Dokumnetacja fotograficzna
Opracowanie wizualizacji 3D

Magdalena Błeszyńska



Małgorzata Hołdys:

Rozwieszanie plakatów w dzielnicy
Kontakt z uczestnikami warsztatów w celu przeprowadzenia wywiadów pogłębionych
Rozesłanie i zbieranie w formie elektronicznej wywiadów pogłębionych
Przygotowywanie raportów w ramach projektu
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Opracowanie raportu 



Emili Kur:

Spotkanie z władzami i przedstawicielami dzielnicy w celu uzyskania popracia dla projektu
Rozwieszanie plakatów w dzielnicy
Kontakt z pracownikami Jordanka w celu zbierania wywiadów pogłębionych w ramach projektu
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Dokumentacja fotograficzna
Opracowanie raportu



Magda Rzempała:

Przygotowanie formatek wywiadów
Przeprowadzenie inwentaryzacji fotograficznej
Opracowanie sytuacji z naniesieniem insightów 
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Dokumnetacja fotograficzna



Martyna Śmigiel:

Spotkanie z dyrekcją Jordanka w celu przedstawienia projektu
Kontakt z dyrektor Jordanka w celu organizacji warsztatów partycypacyjnych
Promowanie projektu w Gazecie Stołecznej poprzez napisanie artykułu o projekcie
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Redakcja raportu



Agata Wójcik:

Kontakt z Urzędem Dzielnicy Ochota
Harmonogram projektu i nadzór nad jego wykonaniem
Prowadzenie repozytorium dokumentów projektowych
Wizja lokalna III Ogrodu Jordanowskiego
Przygotowanie raportu podumowującego projekt dla IBPP
Udział w warsztatach partycypacyjnych i projektowych
Opracowanie wyników wywiadów pogłębionych
Dokumentacja fotograficzna
Opracowanie person na warsztat partycypacyjny
Opracowanie raportu




