Nowoczesna placówka dla młodzieży w galerii handlowej
2010-11-06
W Krakowie powstanie placówka edukacyjno – wychowawcza dla młodzieży zlokalizowana w
Centrum Handlowym. W sobotę (6 listopada) odbyła się uroczystość podpisania umowy i
przekazania kluczy do placówki. Pierwszą galerią, która zdecydowała się na ten krok, jest
Bonarka City Center, największe centrum handlowe w Krakowie, które – właśnie w
listopadzie - obchodzić będzie pierwszą rocznicę swojego powstania.

MORS – Młodzieżowy Ośrodek Rozwoju Społecznego, który zostanie otwarty w
Bonarce, to jedna z placówek Stowarzyszenia U SIEMACHY, organizacji pozarządowej
o charakterze non-profit, ukierunkowanej na pomoc dziecku, rodzinie, młodzieży
znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
Taka placówka została oddana do użytku również w centrum handlowym w Tarnowie.
Kraków i Tarnów to pierwsze w Polsce – a być może na świecie miasta, które
uruchomiły otwarte ośrodki dla młodzieży w centrach handlowych.
W uroczystości przekazania kluczy do przygotowanych pomieszczeń oraz podpisania
umowy o współpracy pomiędzy właścicielem obiektu, a Stowarzyszeniem SIEMACHA,
udział wezmą m.in.: Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Ksiądz Andrzej
Augustyński - twórca i pomysłodawca Ośrodka, założyciel Stowarzyszenia SIEMACHA,
a także Andras Boros, Dyrektor Regionalny – CEE, TriGranit Management Llc.
„Otwieramy w Krakowie nową placówkę – tym razem w Bonarce. To nowość i
eksperyment na skalę naszego kraju, ponieważ jeszcze nigdzie właściciele centrum
handlowego nie zdecydowali się na stałą współpracę na rzecz młodzieży. To
potrzebna inicjatywa. Dawne dzieci ulicy, stały się obecnie dziećmi galerii
handlowych. Skoro już chcą tutaj spędzać wolny czas, my postaramy się, żeby go nie
marnowały. Znalazły w Bonarce: możliwość rozwoju zainteresowań, realizacji swoich
pasji, a nade wszystko środowisko, dzięki któremu będą społecznie dojrzewać” –
uważa Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
„Kraków jest miastem, które ma do zaoferowania największą i najnowocześniejszą w
Polsce sieć placówek dziennych dla dzieci i młodzieży. W takich miejscach, w
nowoczesnych, przestronnych i wielofunkcyjnych pomieszczeniach, oferujemy pomoc
tym, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych. Jesteśmy jedynym
miastem w Polsce, które oferuje bezpłatnie, poza systemem zdrowia, specjalistyczną
pomoc psychologiczną i terapię. Także terapię rodzinną.
Nasze placówki oferują młodym ludziom także różnorodne możliwości rozwoju –
rozwijanie talentów, czy bogatą ofertę zajęć sportowych. Realizujemy również
programy, które mają na celu kształtowanie liderów w środowiskach młodzieży. Będą
oni skuteczniej niż my – dorośli wpływać na rówieśników” – dodaje Jacek
Majchrowski.
„Ośrodek w Bonarce to innowacyjna inwestycja, która ma stanowić modelowy
przykład nowoczesnych rozwiązań edukacyjno – wychowawczych i praktyki, będących
wzorem dla innych miejsc w Polsce i na świecie” – mówi ks. Andrzej Augustyński.

Otwarcie placówki dla młodzieży w Bonarce założono już na etapie projektowania i
budowy Galerii. Z myślą o placówce wydzielono i zaprojektowano specjalną
przestrzeń – z jednej strony doskonale skomunikowaną z centrum handlowym
(wejście znajduje się na pierwszym piętrze naprzeciwko strefy gastronomicznej) z
drugiej - posiadającą dogodne, osobne wejście (od strony ul. Kamieńskiego) z klatką
schodową oraz windą, pozwalające na funkcjonowanie placówki nawet po zamknięciu
centrum.
MORS w Bonarce to placówka o wysokim standardzie wykończenia, powierzchni
całkowitej ponad 700 m², na którą składa się ponad 500 m² powierzchni wewnętrznej
i 223 m² tarasu. Na dwóch poziomach zaprojektowano oraz wykończono:
Ø aulę – będącą miejscem centralnym placówki,
Ø salę edukacyjną i dwie sale wielofunkcyjne,
Ø salę muzyczną oraz multimedialną – z odpowiednią akustyką i wygłuszeniem,
Ø 3 pracownie ogólne,
Ø salę konferencyjną,
Ø przestrzeń kuchenną, hall, łazienki (także dla niepełnosprawnych), pomieszczenia
specjalne oraz magazynki,
Ø taras wychodzący na dach Bonarki, z którego rozpościera się widok na krakowskie
Podgórze.
Wygląd placówki MORS w Bonarce, przeszklone powierzchnie, w tym dach,
dostarczające do wewnątrz maksymalnie dużo naturalnego światła dziennego,
bezpośrednio nawiązuje do architektury samej Bonarki.
MORS w Bonarka City Center jest pierwszą w Polsce nowoczesną placówką łączącą
zadania edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze, usytuowaną wewnątrz galerii
handlowej. Placówka powstała z inicjatywy Sandora Demjana, Prezesa TriGránit
Development Co., Jacka Engela, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Roland
Investments Sp. z o.o. oraz Ks. Andrzeja Augustyńskiego, założyciela Stowarzyszenia
SIEMACHA.
MORS w Bonarce ma być przede wszystkim miejscem spotkań młodzieży gimnazjalistów, licealistów, osób wkraczających wkrótce na rynek pracy. Spotkania
mają prowadzić do stworzenia prawdziwej społeczności, grupy ludzi, którzy chcą
przynależeć do danego miejsca i wspólnie działać w ramach pewnych ustalonych czy
wewnętrznie tworzonych przez nich samych reguł. Oferta Ośrodka to jedynie
„pretekst”, by zachęcić młodych ludzi, głównie tych, dla których galeria handlowa
stała się pomysłem na spędzenie czasu, do odnalezienia miejsca dla siebie. W MORS
w Bonarce będą mogli rozwijać swoje umiejętności i pasje, brać udział w rozmaitych

zajęciach rozwojowych, edukacyjnych, muzycznych czy performatywnych.
Placówka Młodzieżowego Ośrodka Rozwoju Społecznego w Bonarce została
zaprojektowana, wybudowana i wykończona w całości z budżetu Roland Investments
Sp. z o.o. (TriGranit oraz IPR).
Projekt powstania MORS w Bonarce wpisuje się w działania skierowane do dzieci, od
lat kontynuowane przez Firmę. Za działalność charytatywną, prowadzoną w ramach
komunikacji społecznej „Bonarka otwarta na dobre”, Centrum Handlowe Bonarka
było wielokrotnie nagradzane.
Udziałowcy projektu Bonarka City Center finansują i sponsorują działania skierowane
do społeczności lokalnych, m.in.:
- wakacje dla dzieci z ubogich rodzin (za pośrednictwem Stowarzyszenia
„U Siemachy”)
- podarunki świąteczne w 2007 i 2008 roku dla dzieci z ubogich rodzin
- współfinansowanie Dni Krakowa w Budapeszcie
- wakacyjna wymiana dzieci w 2007 roku – fundusze przekazane ze środków własnych
przez Sandora Demjana
- wyjazd 150 dzieci z Krakowa, na zaproszenie Fundacji Sandora Demjana, nad
Balaton w 2008 i 2009 r.
- wsparcie w 2009 r. organizowanej przez krakowski MOPS akcji „Pomagamy
Talentom!”
– przekazanie dzieciom, w grudniu 2009, poprzez małopolskie organizacje
charytatywne i dobroczynne, świątecznych bonów zakupowych o wartości 2 000 000
zł, m.in. Stowarzyszenie „U Siemachy” otrzymało 600 000 zł,
- w roku 20010 – Finał Akcji „Szlachetna Paczka” w Bonarka City Center, WOŚP,
wsparcie dla Straży Pożarnej – podarowanie JRG 2 wozu strażackiego, zbiórka darów
dla powodzian, zbiórka wolnych datków dla wychowanków „U Siemachy”, podczas
spektakli Teatr Małego Widza Bonarka 2010.
Ponadto inwestor, od 2007 roku, współfinansował około 30 przedsięwzięć i inicjatyw
społecznych na kwotę ponad 1 000 000,00 zł. (JD).
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