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Pomagamy
tworzyć
Nieplace
Zabaw™
konsultacje
Miejsce, w którym dzieci bawią się, uczą, współpracują, rozwijają swoją kreatywność i odpoczywają. Miejsce niepowtarzalne, wpisane w otoczenie, odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności,
pozwalające na modyfikacje, wypełnione roślinnością i naturalnymi materiałami. Takie właśnie są
Nieplace Zabaw™. Chcesz takie miejsce stworzyć?
W tym momencie moglibyśmy zaproponować Ci usługę, w ramach której weźmiemy całą
pracę na siebie i zaprojekujemy autorski plac zabaw. Zrobiliśmy kilkadziesiąt takich projektów. Ale
prawda jest taka, że nikt nie zna Twojej działki lepiej niż Ty. Nikt nie rozumie potrzeb Twojej społeczności lepiej niż Ty. Dlatego to Ty powinieneś być głównym twórcą tego miejsca.
Projektowanie przestrzeni nie jest łatwe, dlatego to, co chcemy Ci zaoferować to autorski
program konsultacji, w którym cały proces rozłożony jest na etapy. Sporą część pracy będziesz musiał/a wykonać samodzielnie. Ale zapewniamy, że efekty będą warte zachodu! Chcesz spróbować?

Przyjeżdża architekt do klienta

Dawniej, gdy ktoś zamówił u nas projekt przyjeżdżaliśmy na miejsce, rozmawialiśmy, ustalaliśmy szczegóły współpracy, robiliśmy zdjęcia. A potem wracaliśmy do biura i projektowaliśmy.
W zdecydowanej większości przypadków projekt był przyjmowany entuzjastycznie. Zadowolony klient – czego chcieć więcej? A co działo się później? Później było różnie. Czasami, choć
rzadko plac zabaw był realizowany zgodnie z projektem. Czasami projekt nie był realizowany,
z różnych powodów. Najczęściej jednak projekt był realizowany częściowo, a potem modyfikowany wielokrotnie.
Przez długi czas traktowaliśmy to jako porażkę. Ostateczny efekt powinien przecież
odzwierciedlać naszą wizję, prawda? Tak, my architekci zwykliliśmy tak myśleć. Ale po pierwsze
nie ma czegoś takiego jak ostateczny efekt. Przestrzeń zmienia się – rośliny rosną, elementy
się starzeją lub psują, zmieniają się użytkownicy i ich oczekiwania. Po drugie – to ludzie, którzy
z tej przestrzeni korzystają powinni decydować o tym, jak ona wygląda. Powinni móc dostosowywać ją do swoich potrzeb. Zastanawiając się nad tym zauważyliśmy pewną prawidłowość
– najlepsze projekty powstały tam, gdzie zaangażowanie klientów w proces projektowy i realizację było największe. Tam, gdzie jest wizja, zapał i czas tam rodzą się piękne rzeczy.
Postanowiliśmy zaryzykować – zaproponujemy naszym klientom inną formę współpracy. Współpracy, która od początku angażuje w równym stopniu obie strony.

Nowa formuła konsultacji

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć udział w naszych konsultacjach:
• Nikt nie zna Twojej działki lepiej niż Ty. Nikt nie rozumie Twoich potrzeb i pomysłów
lepiej niż Ty. Dlatego to Ty powinieneś być głównym twórcą swojego Nieplacu Zabaw™.
• Projektowanie przestrzeni nie jest łatwe, ale dzięki naszemu autorskiemu programowi
przejdziesz bezboleśnie przez cały proces.
• Najprawdopodobniej nie jesteś jedynym beneficjentem projektowanego obiektu. Możemy tak przeprowadzić konsultacje, aby zaangażować w ten proces również Twój zespół
lub przyszłych użytkowników.
• Jeśli chcesz stworzyć miejsce, które będzie służyło całej społeczności lokalnej, a nie
masz środków na pokrycie kosztów projektu, konsultacje (znacznie tańsze od projektu)
pozwolą Ci określić kierunki działań i ustalić plan na start. Być może projekt wcale nie
będzie Wam potrzebny.
• Dostajemy mnóstwo propozycji współpracy. Nie jesteśmy w stanie podjąć się realizacji wszystkich. Konsultacje oznaczają dla Ciebie krótszy czas oczekiwania, a dla nas
większą elastyczność i możliwość pogodzenia pracy z edukacją domową.
• Jeśli po konsultacjach będziesz chciał/a zamówić projekt, dostaniesz jasny plan działania, który możesz zacząć wdrażać oczekując na wolny termin.
• Nie wszystko musi być zaprojektowane. Serio! Prawa jest taka, że dzieci nie potrzebują
placów zabaw. One potrzebują zabawy. Przestrzeni i okoliczności do zabawy. Pomagamy stworzyć Nieplace Zabaw™.
To nie jest oferta dla każdego. I dobrze! Chcemy pracować tylko z tymi, którym naprawdę zależy.
Bo nam naprawdę zależy. Współpraca z nami wymaga zaangażowania i czasu. Jesteśmy jednak
przekonani, że efekty będą kosmiczne! Chcesz się przekonać?

Proces projektowy, do którego Cię zapraszamy

Ostrzegamy – to nie będzie bułka z masłem. Ale też uspokajamy – przeprowadzimy Cię przez
cały proces krok po kroku.
Wersja skrócona:
1. Wybierz opcję i opłać zamówienie.
2. Otrzymasz ankietę. Wypełnij ją i odeślij.
3. Otrzymasz pudełko. Zrealizuj proponowane zadania (sam lub w zespole).
4. Spotkajmy się! Po spotkaniu otrzymasz podsumowanie.
5. W razie dalszych pytań masz 14 dni na ich zadanie.
Jeśli nas znać i nam ufać być może takie wyjaśnienie Ci wystarczy. Jeśli chcesz wiedzieć coś
więcej przewróć stronę.

Wersja pełna:
1. Wybierz opcję
• Konsultacje 1: Przyjedź do nas – porozmawiamy przy kawie w Krakowie
• Konsultacje 2: Zaproś nas do siebie – porozmawiamy na miejscu u Ciebie
Jeśli po spotkaniu uznasz, że jednak potrzebujesz projektu jego koszt będzie obniżony
o kwotę, którą zapłaciłeś/aś za konsultację.
2. Opłać wybraną opcję
Jeśli potrzebujesz faktury proforma napisz na: sklep@pracowniak.pl
3. Wypełnij ankietę, którą otrzymasz.
To pozwoli nam lepiej przygotować się do spotkania.
4. Oczekuj na pudełko...
Potrzebujemy kilku dni na przygotowanie magicznego pudełka. Znajdziesz w nim spersonalizowane materiały do pracy własnej. Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez ten
wstępny etap. Realizuj zadania, wypełniaj karty. Do pudełka włóż też własne zdjęcia,
rysunki, inspiracje. Pudełko możemy przygotować w wersji dla osób indywidualnych,
jak i dla grup.
To nie jest szkoła. Nie będzie ocen. Ale pamiętaj, że im bardziej się zaangażujesz na
tym etapie, tym lepiej skorzystasz i będziesz wiedzieć, o co pytać na spotkaniu.
5. SPOTKANIE
Tak, tak – to dopiero szósty punkt. Na spotkanie koniecznie weź swoje pudełko.
Opowiesz nam o swoim miejscu, podzielisz się swoimi przemyśleniami po wypełnieniu
materiałów. To czas na zadawanie pytań. Odpowiemy na nie, wskażemy rozwiązania,
zwrócimy uwagę na możliwe trudności, podniesiemy na duchu lub sprowadzimy na
ziemię – w zależności od potrzeb.
6. Podsumowanie
Po spotkaniu spiszemy wszystkie omawiane kwestie i wnioski, podamy linki, prześlemy
zdjęcia lub inne materiały, które mogą być przydatne.
7. 14 dni (kalendarzowe)
Po spotkaniu masz dwa tygodnie, żeby wszystko przetrawić, przemyśleć i przegadać.
W tym czasie możesz wysłać nam dowolną liczbę mejli. Odpowiemy na wszystkie
pytania w zbiorczym mejlu pod koniec tego okresu. Dlaczego tylko 14 dni? Bo w międzyczasie prowadzimy kolejne konsultacje lub projekty i trudno nam będzie zapamiętać
wszystkie szczegóły z naszego spotkania.
8. Projekt*
Jeśli w trakcie konsultacji uznałeś/aś, że jednak potrzebujesz projektu – możemy
kontynuować współpracę. Mejlowo ustalimy zakres projektu, cenę i termin dostarczenia dokumentacji projektowej. Niestety nie możemy zagwarantować, że uda się zacząć
prace nad projektem zaraz po konsultacjach.

My, czyli z kim się spotkasz

Pracownia k., czyli Anna Komorowska i Michał Rokita. Czasami jeszcze Franek i Antek. Od
2008 r. pomagamy tworzyć wyjątkowe przestrzeni dla dzieci. Projektujemy, prowadzimy podcast
i grupę Nieplac Zabaw™. Nasza grupa gromadzi ponad 7400 osób, którym bliska jest idea naturalnych placów zabaw. Jesteśmy autorami i wydawcami książek „Ścieżka bosych stóp. Trzy
drogi do naturalnych placów zabaw”, „Kuchnia błotna. 20 przepisów na naturalne place zabaw”
i „Małe biuro projektowe. Jak zaprojektowałam swoją firmę”. Nasze portfolio znajdziesz na:
pracowniak.pl.

Nie bój się pytać!

Proponowana przez nas forma współpracy nie jest powszechna. Być może masz sporo pytań
i wątpliwości. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Poniżej znajdziesz odpowiedzi (lub odnośniki do
nich) na pytania, które mogą pojawić się na tym etapie. Jeśli nadal masz wątpliwości pisz śmiało: sklep@pracowniak.pl
Ile kosztuje zbudowanie (nie)placu zabaw?
Odpowiedź znajdziesz na: https://nieplaczabaw.pl/039/
Co z tą normą? Czy ten (nie)plac zabaw będzie bezpieczny?
Odpowiedź znajdziesz na: https://nieplaczabaw.pl/022/
Jakich formalności muszę dopełnić, aby zbudować (nie)plac zabaw?
Odpowiedź znajdziesz na: https://nieplaczabaw.pl/024/
Mam już gotowy (nie)plac zabaw, ale potrzebuję zmian. Czy możecie mi pomóc?
Odpowiedź znajdziesz na: https://nieplaczabaw.pl/031/
Być może zdecyduję się na projekt. Jak to wygląda?
Odpowiedź znajdziesz na: https://nieplaczabaw.pl/042/
Wybierając konsultacje możesz następnie zamówić projekt dopłacając tylko różnicę w cenie.
Czy tak się da?
Cokolwiek masz na myśli zadając to pytanie odpowiedź jest jedna – wszystko się da. Czasem
jest to kwestia PIENIĘDZY, innym razem CZASU, ale bardzo często chodzi po prostu o odpowiednie PODEJŚCIE. Ponownie, nie bój się pytać.
Dlaczego to tyle kosztuje? Taka kwota za jedno spotkanie?
Z jakiegoś powodu do nas trafiłeś/aś. Z jakiegoś powodu zapoznałeś/aś się z ofertą, otworzyłeś/aś ten poradnik i doczytałeś/aś do tego miejsca. Najprawdopodobniej potrzebujesz pomocy w stworzeniu własnego Nieplacu Zabaw™. Chcesz zagospodarować miejsce, które masz do
dyspozycji, ale nie wiesz jak się do tego zabrać. Możesz to zrobić z naszą pomocą. Czy fajne
miejsce, które dzięki temu powstanie, nie jest warte takiej kwoty?
Poza tym – konsultacje to nie tylko jedno spotkanie. Dla każdego przygotowujemy spersonalizowane pudełko z materiałami, po spotkaniu sporządzamy podsumowanie i jesteśmy przez
dwa tygodnie do Twojej dyspozycji, odpowiadając na wszystkie pytania.
Zależy mi na czasie! Chcę się umówić na konsultacje w przyszłym tygodniu.
Jest możliwość spotkania w ramach oferty „Konsultacje: Szybki strzał”, ale po pierwsze dotyczy
ona tylko wybranych terminów i miejsc, a po drugie skorzystasz na niej w o wiele mniejszym
stopniu. Zastanów się więc czy warto. W pełnej ofercie potrzebujemy (my i Ty) co najmniej
dwóch tygodni przed spotkaniem. To czas na wypełnienie ankiety (przez Ciebie), przygotowanie
materiałów (to nasza działka) oraz wykonanie pewnych zadań (znowu Ty). Dzięki temu nasze
spotkanie będzie owocne, a stworzona przestrzeń w pełni odpowie na Twoje potrzeby.
• Konsultacje: Szybki strzał — sklep.pracowniak.pl/szybki-strzal
Chcę Wam zlecić projekt, ale nie chce mi się bawić w jakieś ankiety i pudełka.
Niestety nie będziemy mogli pomóc. Współpracujemy tylko z osobami, którym naprawdę zależy i które są gotowe zaangażować się w cały proces. W innym przypadku to nie ma sensu – zleć
projekt komuś innemu.

Zdecydowany/a?

Konsultacje można zamówić przez sklep pracowni k.:
• Konsultacje 1: Przyjedź do nas – sklep.pracowniak.pl/konsultacje-1
• Konsultacje 2: Zaproś nas do siebie – sklep.pracowniak.pl/konsultacje-2

