


Wyobraź sobie…



Co mówią o MAL sami mieszkańcy?

MARCIN

Do Warszawy przyjechałem na studia – z małej miejscowości,
chciałem poznać dzielnicę, sąsiadów i tak minąłem MAL – i wszedłem.
Chodzę na różne warsztaty, rozmawiam z ludźmi o życiu dzielnicy,
ostatnio np. o tym, że nam drzewo wycieli.

MONIKA

Szukałam miejsca, gdzie mogłabym mój szalony pomysł
z planszówkami zrealizować, odezwałam się do MAL-u, wcześniej
MALe były dla mnie zupełnie obce i tak zaczęłam organizować
spotkania.

PATRYK

Chciałem coś robić z dzieckiem, znaleźć coś dla syna i dla mnie –
sąsiad organizował warsztaty i nas zaprosił.



CZYM JEST MAL?

Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) to możliwość bezpłatnego

skorzystania z oferty i/lub przestrzeni różnego typu miejsc położonych
blisko domu.

Działania prowadzone są przez pasjonatów i można wziąć w nich
udział, kiedy ma się na to czas i ochotę.

W MAL-u można:

• poszerzać swoje pasje, inspirować się, uczyć nowych rzeczy

• pobyć z ludźmi o podobnych zainteresowaniach

• ciekawie spędzić rodzinny czas

• realizować swoje pomysły



Zajęcia i przestrzeń za darmo
Kto prowadzi te miejsca?

• instytucje publiczne (np. domy kultury, biblioteki)

• organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje)

• spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedli (np. kluby

osiedlowe)

• lokalni przedsiębiorcy (np. klubokawiarnie)

Oferta i charakter każdego miejsca zależy od

prowadzącego.



#integracja sąsiedzka



#tworzenie



#inicjatywa  #działanie



#współdecydowanie



#koronawirus



Sieć MAL 
= ponad 100 miejsc 
we wszystkich 18 
dzielnicach Warszawy

-> www. inicjatywa.um.warszawa.pl/miejsca



Sieć MAL 

• Sieć otwarta na różnego typu miejsca

• Łączą nas wspólne wartości (w tym szanowanie 
indywidualności i godności każdej osoby; brak 
spotkań/agitacji politycznych oraz działań dyskryminujących 
innych mieszkańców)

• Mieszkańcom i mieszkankom łatwiej jest znaleźć miejsca 
blisko domu, a samym miejscom wymieniać się 
doświadczeniami z innymi podobnymi miejscami.

• Pomoc dla urzędów i instytucji w tworzeniu nowych MAL-i 
i/lub lepszej współpracy z mieszkańcami

• Bezpłatne szkolenia i superwizje dla animatorów/ek MAL-i

• Konkurs dla NGO – przestrzeń + animacje

• Co roku wydarzenie Miejsca Otwarte (17-19 listopada 2020)
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