Podsumowanie spotkania dotyczącego nowej siedziby GCOP
29 stycznia 2021 r. w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6
odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej siedziby GCOP.
Pomysły, potrzeby i uwagi zgłaszali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizatorzy
zaproponowali spotkanie w formule stolików eksperckich (w 4 różnych pomieszczeniach, aby
uniknąć gromadzenia się). Zaproponowano następujące tematy: architektura i estetyka, nowe
technologie, dostępność i komunikacja oraz wsparcie oferowane osobom starszym.
Udział w spotkani wzięli eksperci tematyczni: Anna Matysek-Szymańska – koordynator ds.
dostępności architektonicznej w UM w Gliwicach, Anna Jackowicz – firma Rafał Drobczyk sp. z
o. o. – Architektura wnętrz, Paweł Osiński – specjalista ds. informatyki i technologii, Grażyna
Walter-Łukowicz – Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Gliwice. Eksperci wspierali
pracowników GCOP w rozmowach dotyczących tych czterech aspektów, podczas rozmów przy
stoliku można było jednak zgłaszać postulaty także z innych obszarów.
Podczas spotkania wyraźnym akcentem podkreślano potrzeby osób z niepełnosprawnościami
i trudnościami w samodzielnym poruszaniu się. Przedstawiciele organizacji działających w tym
obszarze zwracali szczególną uwagę na dostosowanie pomieszczeń, wejść, wyposażenia do
potrzeb właśnie tych osób. W dużej mierze chodzi tu o uniknięcie barier architektonicznych
oraz zastosowanie rozwiązań, dzięki którym seniorzy i osoby niepełnosprawne będą mogli
samodzielnie korzystać z oferty GCOP. Chodzi tu o udogodnienia, m.in. takie jak:






winda,
oznaczenia poziomów i pomieszczeń pismem Braille’a,
dobranie odpowiedniego oświetlenia, co ma ogromne znaczenie dla osób
słabowidzących (brak skoków świetlnych),
wydzielenie stref głośnych i cichych pomieszczeń,
wydzielenie strefy seniora z salami warsztatowymi, salą do zajęć komputerowych,
(z dostępną osobą pełniącą rolę instruktora) i kawiarenką.

Wśród uczestników najczęściej powtarzały się potrzeby posiadania w nowej siedzibie GCOP:








własnego lub współdzielonego biura,
powierzchni magazynowych,
parkingu wraz z wiatą dla rowerów i hulajnóg,
sal do przeprowadzania różnego rodzaju zajęć tematycznych,
strefy artystycznej, galeryjnej,
sceny koncertowej z zapleczem dla artystów,
sali warsztatowo-konferencyjnej.

Przedstawiciele organizacji mówili także o potrzebach związanych z technologią, jako że
organizacje pozarządowe dotrzymują kroku zmieniającemu się światu. Wśród udogodnień,
wskazywali przede wszystkim na:


dobrej jakości dźwięk w salach i pomieszczeniach muzycznych i konferencyjnych,







ekrany i telewizory z łatwo dostępną możliwością podpięcia się ze swoimi
urządzeniami,
wyprowadzenie zasilania na parking oraz skwer miejski,
duże, dotykowe monitory, z możliwością przerzucania ekranu z telefonów klientów (na
szkolenia),
możliwość swobodnego korzystania z komputera, drukarki, ksera itp.,
dostęp do Wifi.

Pojawiły się także następujące postulaty:






otwarta przestrzeń o charakterze coworkingowym,
umiejętne połączenie „nowego” i „starego”,
niska lada recepcyjna,
mobilne, składane meble – łatwość przearanżowania pomieszczeń,
kącik dla dzieci.

Uczestnicy mogli obejrzeć realizacje biura projektów Rafał Drobczyk sp. z o.o. i wypowiedzieć
się na temat różnych rozwiązań pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Warto
zaznaczyć, że pracownicy biura wzięli udział w spotkaniu jako wolontariusze.
Organizatorzy przedsięwzięcia są bardzo wdzięczni uczestnikom spotkania, przede wszystkim
za obecność, przygotowanie tematyczne, duże zainteresowanie oraz za wyrozumiałość
związaną z koniecznością utrzymania zaleceń sanitarnych podczas spotkania.
W wydarzeniu wzięło udział 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie było
owocne, pełne rozmów. Pokazało, jak ważne dla beneficjentów GCOP, czyli osób działających
pozarządowo, jest wspieranie ich oraz ich aktywny udział w zmienianiu i ulepszaniu możliwości
stwarzanych przez Miasto Gliwice.

