
 
 
 

 
  
 

 
SCENARIUSZ 
Przetwór społeczny. Zaprojektuj rozwiązania dla bezdomnych. 

 
 
Krótki opis warsztatów aktywizujących 
maks 3 zdania 

Warsztaty dotyczą bezdomności, architektury tymczasowej i rozwiązań w przestrzeni 
miejskiej. Składają się z trzech etapów: pracy na przesądach dotyczących sytuacji osób 
dotkniętych problemem bezdomności; uwrażliwienia na cechy którymi charakteryzuje się 
architektura tymczasowa, oraz wytworzeniem przez uczestników własnej formy 
przestrzennej odpowiadającej na potrzeby mieszkaniowe i polepszające sytuację osób 
bezdomnych w mieście. Całość pozwala lepiej wczuć się w sytuację osób wykluczonych i 
pomoże szukać lepszych rozwiązań w konstruowaniu dla nich pomocy.   

 
Główny cel 
Opisowe jedno zdanie 

Głównym celem warsztatu jest wymyślenie i wytworzenie prototypu przestrzennej formy 
miejskiej, która mogłaby ułatwić rozwiązywanie codziennych problemów osób bezdomnych. 

 
Grupa docelowa 
Ramy wiekowe, liczba uczestników, ew. sprofilowanie uczestników 

uczniowie 3. klasy szkoły podstawowej 
18-21 osób 

 
Kontekst globalny 
Jakie elementy warsztatów odnoszą się do globalnych aspektów kampanii Solid Ground 

Tematyka warsztatów jest umieszczona w globalnym kontekście problemu bezdomności i schronień 
tymczasowych. Każdy z 3h warsztatów podkreśla globalny aspekt zjawiska, pokazując jego 
różnorodność i możliwe rozwiązania stosowane w różnych zakątkach Świata. 

 
Czas i miejsce realizacji zadania 
Ramowy harmonogram warsztatów i miejsce(a) ich realizacji 

Całość warsztatów odbędzie się w Centrum Społecznym Paca 40. 
Dzień 1 - Część I – Wyobraź sobie. Praca na przesądach i emocjach. [4h] 
Dzień 2– Część II – Architektura tymczasowa w Polsce i na Świecie. [4h] 
Dzień 3 – Część III – Mikrodziałania przestrzenne. Budowanie [4h] 
Dzień 4 – Wydarzenie końcowe [4h]   

  



 
 
 

 
  
 

 

Czas Opis Zasoby 

Część I Wyobraź sobie. Praca na przesądach i emocjach. 
Dzień 1 

50 min. 
MODUŁ 1. WPROWADZENIE i BUDOWANIE GRUPY 

 
Działanie 1. Przedstawienie celów i harmonogramu (15 min.) 

1. Trener przedstawia uczestnikom flipchart z celem warsztatów 
(zał. 1) 

2. Trener przedstawia uczestnikom flipchart z harmonogramem 
warsztatów 

3. Trener przedstawia kontrakt - uwzględnia potrzeby 
uczestników 

4. Czas na pytania uczestników 
 
Działanie 2. Poznajmy się [10 min] 

1. Dzielimy się na grupy [sekator 5x4 grup] [2 min] 
2. Każdy mówi drugiej osobie w grupie coś miłego o nim [3 

min] 
3. przedstawiamy kolegę z grupy na forum [jak ma na imię co 

miłego o nim] [1min x 5 grup] 
            
Działanie 3. Co to jest dom? [25 min] 

1. Zostajemy w grupach z punktu poprzedniego  
2. Rysujemy czym jest dla nas dom – wypisujemy emocje jakie 

kojarzą nam się z domem [10 min]   
3. Przedstawiamy pracę innym grupom i wieszamy na ścianach 

[2min x 5] 
4. Rozmawiamy o tym [na forum] jaka jest różnica między 

domem a budynkiem? [5 min]. Trener zapisuje na flipczarcie 
różnice. 

 
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
rezultat - wiedza: uczestnik dowiaduje się, jaki jest cel i 
harmonogram warsztatów, poznaje pozostałych uczestników,  
rezultat-umiejętności: uczestnik potrafi powiedzieć coś o 
pozostałych uczestnikach, rozróżnia pojęcia domu i budynku, 
rezultat-postawy: uczestnik jest zmotywowany do pracy w grupie 
stworzonej na potrzeby tych warsztatów, jest wrażliwy na emocje 
związane z domem 

flipchart cele 
warsztatu 
(zał. 1) 

7 min  Przerwa  

50 min. 
MODUŁ 2. Poczuj 

Opis modułu: Głównym celem modułu jest uwrażliwienie 
uczestników na sytuację osób bezdomnych, aby wzmocnić ich chęć 

 



 
 
 

 
  
 

działania i ułatwić im projektowanie poprzez emocjonalne 
zrozumienie sytuacji osób pozbawionych dachu nad głową. 
 
Działanie 1. Obrazowanie emocji [35 min] 

1. Dzielimy na grupy [odliczanie 5x4 grup] [5 min] 
2. Z gazet magazynów innych materiałów grupa wybiera jeden 

obrazek, który przedstawia sytuację osób bezdomnych. [20 
min] 

3. Wyniki prezentujemy przed innymi grupami i wieszamy na 
ścianie. [2min x 5min] 

4. Wspólnie nazywamy emocje: Jakie są te osoby? Co czują? [7 
min] 

5. Trener zapisuje emocje na flipczarcie. 
 
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
wiedza: uczestnik odkrywa ludzki aspekt bezdomności poprzez 
wyobrażenie emocji osób bezdomnych. Ma możliwość uświadomienia 
sobie, z jakimi emocjami stykają się bezdomni na co dzień, oraz jakie 
emocje im towarzyszą. 
umiejętności: uczestnik umie wczuć się w sytuację osoby 
pozbawionej stałego miejsca zamieszkania 
postawy: uczestnik może dostrzec “ludzką” twarz bezdomności, 
wczuć się w problemy i nabywa empatii do obcości. 

7 min  Przerwa  

50 min. 
MODUŁ 3. Dane i projektowanie 

Opis modułu: Moduł wprowadza ilościowe dane dotyczące problemu 
bezdomności tak by poszerzyć wiedzę uczestników. W dalszej części 
skupia się na pracy nad powstałymi już emocjami i przekłuciem ich w 
projektowanie rozwiązań. 
 
Działanie 1. Mikrowykład o problemie bezdomności w Polsce 

1. Trener przedstawia posługując się flipczartem (zał. 2) 
najnowsze dane dotyczące bezdomności. (5 min) 

 
Działanie 2. Projektowanie na emocjach (40 min) 

1. Dzielimy się grupy (kropki) (zał. 3) (5 min) 
2. Każda grupa otrzymuje zestaw klocków lego i kartkę z 

instrukcją, oraz wpisaną z poprzedniego modułu emocją. (5 
min) (zał. 4) 

3. Grupa ma za zadanie zbudować z lego coś co naprawi/pomoże 
poradzić sobie z wpisaną emocją (20 min) 

4. Prezentujemy wyniki przed grupą [2 min x 5 grup] 
 
Działanie 3 Mikroewaluacja (5 min) 

1. Każdy uczestnik dostaje dwie kartki postit 
2. Na jednej pisze co się podobało 
3. Na drugiej co jest do zmiany 
4. Po kolei przyklejamy kartki na flipczarcie podzielonym na pół 

flipchart do 
wykładu o 
bezdomności 
(zał. 2) 
 
opis kropek 
(zał. 3) 
 
instrukcja 
lego (zał. 4) 



 
 
 

 
  
 

 
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
wiedza: uczestnik wie jaka jest skala bezdomności, jakie jest 
zróżnicowanie ze względu na płeć, jakie są przyczyny bezdomności. 
umiejętności: uczestnik umie projektować rozwiązania bazując na 
emocjonalnych potrzebach osób wykluczonych, oraz szukać sposobów 
przekuwania wymyślonych idei w prototypy 
postawy: uczestnik potrafi wczuć się w problemy osób bezdomnych, 
widzi możliwe sposoby zaspokojenia ich potrzeb.  

 
Dokumentacja zdjęciowa: 

 

 
zdj. 1 

 
zdj. 2 

 



 
 
 

 
  
 

 
zdj. 3  

 
zdj. 4  

Część II Architektura tymczasowa w Polsce i na Świecie. 
Dzień 2 

50 min. 
MODUŁ 1. WÓR SKARBÓW 

  
Działanie 1. Losowanie (40 min) 

1. Każdy uczestnik, po kolei, podchodzi do dużego worka 
wypełnionego przedmiotami (w worku np. sklejka, taśma 
klejąca, folia aluminiowa, patyk, tektura) i wyciąga jeden. 

2. Uczestnik ma za zadanie wymyślić zastosowanie przedmiotu 
przy konstrukcji budynku/budowli. 

3. Trener rysuje podane przez uczestnika zastosowanie na 

 



 
 
 

 
  
 

flipcharcie. 

  

Działanie 2. Skąd brać materiały (10 min) 
1. Trener zadaje pytanie (odpowiadają chętni): z jakich źródeł 

można pozyskać bez płacenia, wyciągnięte wcześniej z worka 
materiały (albo inne materiały budowlane). 

2. Trener notuje podawane przez uczestników źródła na 
flipcharcie. 

  
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
rezultat - wiedza: uczestnik dowiaduje się o możliwości zastosowania 
przedmiotów codziennego użytku do budowania oraz poznaje źródła, z 
których można pozyskać materiały budowlane bezpłatnie 
rezultat-umiejętności: uczestnik potrafi znaleźć zastosowanie 
przedmiotu w budowie konstrukcji 
rezultat-postawy: uczestnik jest w stanie utożsamić się z osobą, która 
nie ma pieniędzy na materiały budowlane 

7 min  Przerwa  

50 min. 
MODUŁ 2. POGODA 

  
Działanie 1. Filmy (30 min) 

1. Trener dzieli uczestników na grupy 3 osobowe (np. przez 
losowanie puzzli z pociętych zdjęć, które uczestnicy mają za 
zadanie ułożyć). 

2. Uczestnicy siadają w grupach, tak, żeby każda osoba widziała 
rzutnik. 

3. Uczestnicy oglądają 3 krótkie filmiki, na każdym z nich 
pokazana jest inna pogoda: upalne lato, silny deszcz, padający 
śnieg. 

4. Po każdym filmie uczestnicy w grupach wypisują/rysują na 
flipcharcie, jakie zagrożenia i utrudnienia wiążą się z 
przebywaniem w takich warunkach. 

5. Prezentacje wypisanych przez uczestników zagrożeń i 
podsumowanie. 

  
Działanie 2. Wypisanie najważniejszych cech schronienia (20 min) 

1. Trener rozdaje karteczki post-it. 
2. Każdy uczestnik wypisuje na swojej kartce, co jest potrzebne 

(np. elementy budynku), żeby uchronić się przed zagrożeniami 
pogodowymi i innymi. 

3. Prezentacja grup 

 



 
 
 

 
  
 

  
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
rezultat - wiedza: uczestnik dowiaduje się, jakie zagrożenia związane 
z pogodą czyhają na osoby bezdomne 
rezultat-umiejętności: uczestnik potrafi dopasować elementy 
budynku do zagrożeń, przed którymi chronią 
rezultat-postawy: uczestnik utożsamia się z osobą bez dachu nad 
głową, narażoną na różne zagrożenia związane z pogodą  

7 min  Przerwa  

50 min. 
MODUŁ 3. SCHRONIENIE 

  
Działanie 1. Opowieść o schronieniach (10 min) 

1. Pokaz slajdów i krótki wykład o tym, w jakich, własnoręcznie 
zbudowanych schronieniach, z różnych materiałów, żyją 
ludzie w kraju i na świecie 

  
Działanie 2. Projektowanie małej formy ułatwiającej życie 
bezdomnym (40 min) 

1. Trener dzieli uczestników na 2 grupy przez odliczanie 
2. Każda grupa ma za zadanie zaprojektować małą formę, która 

będzie umieszczona w przestrzeni, która będzie odpowiadała 
na potrzeby bezdomnych. Należy uwzględnić: materiały, 
rozmiar, trudność w budowaniu, dla ilu osób jest schronienie 

3. Prezentacje grup i podsumowanie czego potrzebujemy do 
budowy 

  

Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
rezultat - wiedza: uczestnik dowiaduje się w jakich warunkach żyją 
ludzie w kraju i na świecie oraz jak sobie radzą z brakiem typowego 
domu nad głową 
rezultat-umiejętności: uczestnik potrafi zaprojektować tanią i 
praktyczną formę, ułatwiającą życie osobom bezdomnym 
rezultat-postawy: uczestnik czuje potrzebę reagowania na problem 
bezdomności    

zał. 5 
prezentacja 
schronienia 
tymczasowe 

 
 

 



 
 
 

 
  
 

 
Dokumentacja zdjęciowa: 

 
zdj. 1 Wymyślanie zastosowania przedmiotu przy konstrukcji 

 
zdj. 2 Wymienianie zagrożeń pogodowych 

 



 
 
 

 
  
 

 
zdj. 3 Projektowanie schronienia 

Część III Mikrodziałania przestrzenne. Warsztat budowania 
Dzień 3 

60 min. 
MODUŁ 1. POTRZEBY MIESZKANIOWE 

 
Działanie 1. Wprowadzenie ( 5min ) - trener I 

1. Omówienie agendy dnia 
2. Przypomnienie celu wszystkich warsztatów  
3. Przedstawienie zamierzonego planu końcowego ostatnich 

warsztatów 
 
Działanie 2. Ćwiczenie: Potrzeby mieszkaniowe (25 min.) - trener II 

1. Wprowadzenie do ćwiczenie i wytłumaczenie zasad 
2. Podział na zespoły 4 os. Trener rozdaje wcześniej 

przygotowane karteczki pocięte w worku (Zał. 6) . Każdy 
uczestnik losuje jedną karteczkę na której znajduje się litera 
lub dwie litery w zależności od ilości uczestników. Litery 
tworzą słowa w różnych kolorach.   

3. Po tym jak każdy uczestnik wybierze karteczkę, wszyscy 
uczestnicy mają za zadanie znaleźć osoby z literą w tym 
samym kolorze i ułożyć z nimi słowa z danych liter 

4. Po tym jak uczestnicy znajdą osoby z literami w takich 
samych kolorach i ułożą wspólnie słowa to siadają w takich 
zespołach przy 5 stolikach 

5. Trener prosi każdą grupę po kolei o przeczytanie na głos 
słowa, które grupy ułożyły i zapisuje słowa na flipcharcie w 
odpowiednim miejscu (Zał. 7) 

6. Trener czyta na głos wszystkie słowa i zadaje pytanie: Jaki 
zbiór słów tworzą zapisane hasła?  

7. Uczestnicy odpowiadają (odpowiedź: pomieszczenia w 
domu/mieszkaniu) 

 
 
 
Zał.6 
Karteczki z 
nazwami 
pomieszczeń, 
pocięte na 
ilość osób w 
grupach  
 
 
 
 
 
 
 
Zał.7 
Potrzeby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
 

8. Trener zadaje pytanie do uczestników: Jakie znacie jeszcze 
inne pomieszczenia w Waszych domach?  

9. Uczestnicy odpowiadają po zgłoszeniu się i udzieleniu głosu 
przez trenera. Trener zapisuje na flipcharcie (Zał. 7) 

10. Trener podsumowuje, że nazwy pomieszczeń, które utworzyli 
uczestnicy to podstawowe pomieszczenia, które odpowiadają 
na podstawowe potrzeby każdego człowieka.  

  
 
Działanie 2. Ćwiczenie 1: Czynności wykonywane w danym 
pomieszczeniu (10 min) - trener I 

1. Trener rozdaje po kartce a3/a4 i mazaki dla każdej grupy  
2. Trener tłumaczy zadanie: Każda grupa ma za zadanie wypisać 

jak najwięcej czynności/aktywności wykonywanych w 
pokoju, który utworzyli z karteczek  

3. Trener odlicza czas - 5 min na zadanie  
4. Po zakończeniu zadania, jedna osoba z każdej grupy na za 

zadanie przeczytać na głos wszystkie hasła, które udało się im 
zapisać 

5. W tym czasie, inne grupy mają za zadanie liczyć, ile haseł ma 
dana grupa 

6. Trener zapisuje ilość słów na flipcharcie dla danej grupy 
(Zał.8) 

 
Działanie 3. Ćwiczenie 2: Scenki  

1. Trener tłumaczy zadanie: Każda grupa ma za zadanie wybrać 
jedną czynność ze swojej kartki i zapisać ją dużymi literami 
na drugiej kartce a4 (uczestnicy mają przygotowane 
dodatkowe kartki a4 na stołach) 

2. Każda grupa po napisaniu jednej aktywności ma za zadanie 
zgiąć kartkę, tak aby nie można było odczytać hasła, po czym 
wymyślić sposób jak pokazać tą czynność bez używania słów 

3. Każda grupa po kolei wstaje i pokazuje swoją czynność bez 
używania słów. Reszta grup ma za zadanie zgadnąć hasło.  

4. Czynność powtórzona dla każdej z grup.  
7. Grupa, która odgadła hasło dostaje dodatkowy punkt  

przerwa 15min 
 
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
rezultat - wiedza: uczestnik poznaje podstawowe potrzeby 
mieszkaniowe  
Rezultat-umiejętności: uczestnik potrafi zidentyfikować 
aktywności/czynności jakie wiążą się z potrzebami mieszkaniowymi 
Rezultat-postawy: uczestnik poszerza swoje myślenie o znaczeniu 
posiadania domu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zał.8 
Punktacja 

120 min. 
MODUŁ 2. BUDOWANIE MAKIETY - PROTOTYP FORMY 
PRZESTRZENNEJ 

 
Działanie 1. Przygotowanie do budowania (5 min.) - trener I 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
 

1. Wprowadzenie do zadania. Praca w 4os. grupach, tak jak w 
poprzednich zadaniach. Grupy mają za zadanie stworzyć 
formę przestrzenną na podstawie czynności, którą 
przedstawiali w ćwiczeniu “Scenki”. Forma przestrzenna 
powinna odpowiadać potrzebom osób, które nie posiadają 
domu oraz powinna funkcjonować/działać w przestrzeni 
miejskiej. (park, chodnik, plac, rynek) 

2. Wybór przedmiotów do budowania. Każdy uczestnik 
otrzymuje po jednym kartonie (wielkość 50x50x50cm). Reszta 
przedmiotów (zał.9) znajduje się w worku. Każda grupa po 
kolei wybiera 5-7 przedmiotów z worka.  

 
Działanie 2. Budowanie (10 min) - trener II 

1. Po wybraniu przedmiotów oraz wytłumaczeniu zadania, grupy 
mogą rozpocząć budowanie. Grupy powinny być 
zlokalizowane w bezpiecznych odległościach przy swoich 
stolikach, tak aby zapewnić komfort i wygodę współpracy.  

2. Trenerzy podchodzą i podpowiadają oraz przypominają o 
założeniach zadania.  

 
przerwa 15 min 
 
Działanie 3. Prezentacja prac 

1. Dokończenie prac po przerwie. Trener wyznacza ile czasu 
zostało jeszcze na pracę.  

2. Sprzątanie przestrzeni roboczych oraz sali.  
3. Trener z pomocą uczestników ustawia wszystkie prace na 

początku sali, tak aby stały obok siebie i były widoczne dla 
wszystkich uczestników. Uczestnicy zajmują swoje miejsca.  

4. Każda grupa po kolei prezentuje swoją pracę. Pytania 
pomocnicze do prezentacji:  

○ Jaki był temat Waszej pracy? 
○ Jakich materiałów użyliście? 
○ Jak i gdzie Wasza forma mogłaby funkcjonować? 
○ Jakie problemy mogą się wiązać z umiejscowieniem 

Waszej formy w przestrzeni?  
5. Każda grupa prezentuje swoje prace i demonstruje ich 

użytkowanie.  
6. Podsumowanie warsztatów i podziękowanie całej grupie za 

wspólną pracę.  
 
 
Rezultaty (zgodnie z trójkątem kompetencji): 
rezultat - wiedza: uczestnik dowiaduje się jakie są składowe 
wykonania projektu/prototypu 
Rezultat-umiejętności: uczestnik potrafi przełożyć czynność na 
formę przestrzenną jej odpowiadającą 
Rezultat-postawy: uczestnik odczuwa gotowość do zrealizowania 
własnych działań 

 
 
 
 
 
 
 
Zał. 9 
Przybory  



 
 
 

 
  
 

 
Dokumentacja zdjęciowa: 

 

 

 
zdj. 1 Ćwiczenie 2 Scenki 

 
zdj. 2 Wybór przedmiotów do budowania 

 



 
 
 

 
  
 

 
zdj. 3 Budowanie 

 
zdj. 4 Budowanie 



 
 
 

 
  
 

 
zdj. 5 Prezentacja prac 

Część IV Wydarzenie 
Dzień 4 

 Informacja o inicjatywie realizowanej przez Waszych uczestników  
 
Uczestnicy warsztatów zaprezentują wyniki warsztatów i swoje prace 
na uroczystości zakończenia roku.  
 
Cel - rozpropagowanie wypracowanej idei wśród potencjalnych 
zainteresowanych, informowanie o problemach radzenia sobie z 
bezdomnością, zachęcenie innych grup młodzieży do działań 
społecznych  
Grupy docelowe - uczniowie klas Szkół Podstawowych i Liceum, 
organizacje pracujące na rzecz osób bezdomnych, osoby związane z 
Oświatą  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
  
 

 

Załączniki 

Zał. 1. Flipchart Cele warsztatu 

 

 
 
 



 
 
 

 
  
 

Zał. 2 Flipchart do wykładu 

 
 
 
Flipchart przedstawia liczby dotyczące osób 
bezdomnych z badania osób bezdomnych w 
Polsce w 2017 roku. Po kolei od góry liczbę 
osób ogółem, procent mężczyzn, kobiet i 
dzieci, dane dotyczące sposobu 
przeprowadzenia badania, i procent ludzi 
niekorzystających z pomocy placówek, 
problem z oszacowaniem i wiarygodnością 
danych. 
 
 
 
 
 

Zał. 3 Podział na grupy metodą kropek 

 
Ustawiamy grupę w dwóch rzędach, prosimy 

wszystkich o zamknięcie oczu i nie podglądanie. Na czole każdej osoby naklejamy losowo 
kropki w różnych kolorach, tyle kropek w danym kolorze ile osób ma być w grupie. Prosimy o 
otworzenie oczu. Następnie prosimy by osoby dobrały się w grupy bez używania słów.  
 
 

Zał. 4 Instrukcja do lego 

 
 

Instrukcja 
      

 
 

 
(miejsce na emocje) 

 
Wymyślcie i zbudujcie z klocków budowlę, która pomoże zmienić napisaną wyżej 
emocję na pozytywną, ułatwi naprawić trudną sytuację osoby, która ją odczuwa. Każdy 
pomysł jest dobry, ważne żeby był wspólny. 
 
Budowla powinna być: 
- dostępna dla wszystkich 
- możliwa do zbudowania przez was w rzeczywistości 



 
 
 

 
  
 

- taka, którą chcielibyście zobaczyć w waszym mieście 
 
Pamiętajcie super rozwiązania nie muszą być trudne: 
Macie 20 min 
Na koniec opowiedzcie o swoim pomyśle innym. 
 

Zał.6 Słowa 

DLa trenera: Należy podzielić litery w słowach w zależności od ilości osób. Preferowane 3-5 
grup po 4 osoby. Każde słowo napisać na kartce i przeciąć na odpowiednią ilość. Słowa 
powinny być napisane/wydrukowane w kolorach. Kolory słów poniżej przykładowe.  
 
SYPIALNIA 
KUCHNIA 
ŁAZIENKA 
SALON 
GARDEROBA 
 
 

Zał.7  Potrzeby 

 

 



 
 
 

 
  
 

 
  



 
 
 

 
  
 

Zał. 8 Punktacja 

 



 
 
 

 
  
 

Zał. 9 Przybory 

 


