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2018-ban folytattuk a korábban 2015-2016-ban Újpesten működtetett
Magyarországon újdonságnak számító, ám külföldi országokban nagy sikerrel
működő innovatív projektünket, amelyben DIY (do it yourself, csináld magad)
makerspace - alkotó műhely – együttes programunkat. Ez alkalommal a Zuglóban, a
Bosnyák utca 7/b (korábban függönyszalonként funkcionáló üzlet – műhely
együttesében) újítottuk fel és indítottuk be alkotóműhelyünket, mely
Magyarországon egyedülálló abban a tekintetben, hogy 4 különböző iparág
(asztalos, textil, hegesztő és kerékpár javító) műhelyek találhatók benne egy helyen.
Műhelyeinkben olyan gépeket, felszereléseket és szakmai tudást kívánunk a
látogatók rendelkezésére bocsátani, amely segítségével saját maguk készíthetik el
az otthonuk berendezési tárgyait. Megvalósíthatják saját terveiket, inspirációt
kaphatnak bemutatóinkon, új tudást és készségeket sajátíthatnak el
tanfolyamainkon, workshopjainkon.
2018 nyarán kezdtük felújítani és berendezni a Zugló központjában, egy
barátságos, stílusos, 350 m2 alapterületű üzlethelyiséget, önkormányzati
bérleményt.. Új műhelyünket a Zuglói Önkormányzat, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ,
a Kemikál Zrt és a Saint Gobain Construction Products Hungary Kft. támogatták. A
felújítási munkálatokban sok önkéntes aktivista vett részt, akik azóta is visszajáró
látogatói, segítői a műhelynek. Első programjaink a gyerekek számára szervezett
kézműves, városismereti és filmkészítő táborok voltak. Ősszel nyitottuk meg a
biztonságos, modern, jól felszerelt, családbarát, környezetvédő szemléletű
műhelyegyüttest. Kiemelten fontos tevékenységünk a gyermek, kamasz, fiatal felnőtt
korosztály számára ajánlott művészetterápia és élménypedagógia alapú komplex
készségfejlesztő programok fejlesztése. Ezen a területen már nyáron öt gyerektábort
tartottunk, melyen 50 3-18 év közötti gyermek, fiatal vett részt. A műhelyünkben
helyet kapó különböző iparágak együttműködési, ötvözési lehetőségeinek alapuló
programok továbbfejlesztésén jelenleg is dolgozunk.
Termeink
Fogadó tér + Játszó szoba: 70m2 ? Asztalos műhely: 50m2 ? Festő szoba:
20m2 ? Szabó varró műhely: 40m2 ? Hegesztő műhely: 40m2 ? Tréning terem /
tárgyaló: 45m2 ? Iroda: 20 m2? Kerékpár szerelő műhely: 30m2 ? Konyha,
étkező: 20m2 teakonyha, étkező ? Mellékhelyiségek: 4 WC, mosdó
A fogadó tér berendezése (polcok, ülőgarnitúra) a DocuArt Egyesület adománya. Ezen a
területen recepciós pult építését tervezzük.
A varró műhely felszereltsége:
-egy nagy szabóasztal,
-négy db kétszemélyes nagy asztal ,

-12 szék
-8 modern háztartási varrógép
-2 interlock
-2 ipari varrógép
A berendezési tárgyak és gépek nagy részét ( ipari gépeket, szabóasztalt) adományként
kaptuk a Magyarországi Mongól Közösségtől. A varróműhelyhez varró eszközök (tűk,
gombostűk, gombok, cérnák, mérőszalagok) és az anyagok (használtruha, maradék
méteráru, szegő anyagok, zsinegek, szalagok, függönybehúzók, cipzárok, kocsik, stb)
tartoztak, a korábbi függönyszalon anyagmintáit szintén hasznosítjuk.
A varró foglalkozások elején a résztvevők a szabó asztal körül ülve beszélik meg az aznapi
munkafolyamatot, majd szabnak, varrnak. A munkához a műhely eszközeit , anyagait, vagy
saját hozott anyagot használnak.
Az asztalos műhelyt egyelőre nem nyitottuk meg. Jelenleg meglévő felszereléseink
ugyanis nem lennének elégségesek egy jó színvonalon működő barkácsműhelyhez.
Szponzor, támogató keresése folyamatban van.
A kerékpár szerelő műhely Bike Kitchen Zugló néven nyílt meg. Vezetője Faltai László
gépészmérnök. Hetente tartanak ingyenes közösségi kerékpárszerelő alkalmakat.
A hegesztő műhely SLIP Műhely néven működik, vezetője Artúr Björn.
Befogadótér
Műhelyünk helyet ad a Bike Kitchen Egyesületnek, a Mongól Budhista Kulturális
Társaságnak és a Zuglói kenyérközösségnek.
Több művészetterápiás foglalkozás is zajlik a műhelyben:
-egyéni integrált tánc és művészetterápiás foglalkozás,

-baba-mama művészetterápiás csoport,
-komplex művészetterápia autista felnőttek számára.
Ezek vagy pályázati támogatásból vagy önköltségi áron a résztvevők hozzájárulásával
valósulnak meg.
Kik a látogatók, honnan értesülnek a műhelyről, mire kíváncsiak?
Facebook oldaltunkat, honlapunkat rendszeresen frissítjük, írunk beszámolókat, adunk
információt eseményeinkről. A műhely két nagy kirakatablakkal rendelkezik, amit izlésesen,
hivogatóan igyekszünk berendezni. Programjaink legjobb reklámja a szájról szájra terjedő
híresztelés. Aki egyszer már volt nálunk, biztos, hogy ajánlja a műhelyt ismerősei, barátai
számára.
Résztvevők életkora:
Gyerekek:
0-384-637-102010-141815-186Felnőttek19-243425-341535-444345-55956-1
Következtetéseink:
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A műhely foglalkozásai érdekesek lehetnek a 10-14 éves korosztály számára. Ezért

terveink szerint az őszi szünetben egy olyan tábort szeretnénk tartani, ahol a kézműves
tevékenység és a játékos foglalkozások együtt lennének, összefonódnának. Egy
történet színpadi előadására készülnénk, olyan módon, hogy a szükséges tárgyakat,
díszleteket, jelmezeket is a gyerekek készítik majd el.
Páran érkeztek kisbabával. Mivel azonban a gyerekfelügyelet nem volt megoldva, ez nem
bizonyult sikeresnek. Szeretnénk direkt kisbabával érkezőknek foglalkozásokat szervezni,
és ehhez gyerekfelügyelőt szervezni.
Az ablakszigetelés programunkba jóval szerényebb anyagi körülmények között
élőket várunk. Őket a családsegítő munkatársai fogják kiválasztani.

Eddigi varró workshopjaink:
– Kezdő varrás
- Környezettudatos varrás
- Re-farmer – farmer újrahasznosítás
– Szoknya-póló varrás
- Ismerkedés a varrógéppel
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