
Centrum Techniki, Kultury 

i Przedsiębiorczości 

w Jaśle

Miejsce tętniące życiem, miejsce dla każdego



Strefa wejścia – ogólnodostępna przestrzeń 

wypoczynku i zachęty do odwiedzin



Czym ma być Centrum Techniki, Kultury i 

Przedsiębiorczości w Jaśle ?

 Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle będzie 

wspólną przestrzenią, która sprzyja aktywnej, twórczej współpracy 

różnych grup mieszkańców, wymianie doświadczeń, spotkaniom, 

rozmowom, budowaniu relacji. 

 CTKiP będzie także miejscem edukacji, rozwoju osobistego, 

rozrywki, integracji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju 

kompetencji, wyrównywania szans, w tym szans zawodowych.

 Będzie miejscem, w którym każdy z mieszkańców Jasła i sąsiednich 

gmin, a także turyści i osoby przyjezdne, bez względu na wiek, 

wykształcenie, poziom sprawności, indywidualne zainteresowania i 

pasje  - znajdzie coś dla siebie.





NAJWAŻNIEJSZE CELE INWESTYCJI

 Stworzenie przyjaznych przestrzeni wielofunkcyjnych, współdzielonych 

dla twórczego rozwoju i aktywizowania mieszkańców Jasła;

 Utworzenie Mediateki/Technoteki i upowszechnienie dostępu do zbiorów 

multimedialnych 

 Stworzenie systemu wsparcia kreatywności dzieci i młodzieży, seniorów i 

osób niepełnosprawnych dzięki utworzeniu  Pracowni Aktywności 

Społecznych oraz innowacyjnych laboratoriów

 Uruchomienie pierwszej w Jaśle przestrzeni coworkingowej, stymulującej 

rozwój przedsiębiorczości 

 Utworzenie unikalnej przestrzeni ekspozycyjnej pełniącej funkcje 

„centrum nauki”, oferującej atrakcyjne spędzanie czasu i popularyzującej 

naukę, technikę i innowacje

 Utworzenie pracowni i laboratoriów kreatywnych dla dzieci i młodzieży



WYJŚCIE POZA SCHEMAT - KORZYŚCI

 Oferta CTKiP skierowana będzie do wszystkich grup mieszkańców, bez względu na 

wiek – zgodnie z zasadą „all levels, all ages”

 Poprawa poziomu edukacji, wpływ na sposób postrzegania świata, edukacyjny rozwój 

dostępny dla wszystkich

 Wzrost dostępu mieszkańców do zaawansowanych usług społecznych, doradztwa, 

szkolenia, działań edukacyjnych,

 Wzmocnienie i rozwój potencjału organizacji pozarządowych (NGOs);

 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, i wzrost oddolnych inicjatyw społecznych; 

 Integracja mieszkańców wokół wspólnie realizowanych, własnych projektów

 Rozwój kreatywności, nowe umiejętności i kwalifikacje



MEDIATEKA/ TECHNOTEKA



MEDIATEKA/ TECHNOTEKA

 Funkcja Mediateki została usytuowana we wschodnim skrzydle budynku na pierwszym 

piętrze;

 Mediateka zaoferuje wszystkie funkcje nowoczesnej biblioteki multimedialnej i 

ogólnodostępnego punktu informacyjnego,

 Będzie stanowić atrakcyjne dla użytkowników w każdym wieku miejsce spotkań z kulturą 

multimedialną i nowymi technologiami,

 Będzie oferować dostęp do wiedzy, materiałów i baz danych związanych z tematyką  

nauk technicznych, inżynierskich i ścisłych, nowych technologii,

 Jasielska Mediateka/Technoteka pozwoli na rozwijanie zainteresowań, możliwość 

szybkiego i pełnego uzyskania wiedzy i informacji, bezpłatny dostęp do kompleksowo 

wyposażonych stanowisk komputerowych z internetem, przeglądanie multimediów, baz 

danych, naukę i doskonalenie języków, tłumaczenia, planowanie podróży, warsztaty 

podnoszące umiejętność korzystania z multimediów



PROPONOWANY PODZIAŁ NA „STREFY” 

AKTYWNOŚCI
 Strefa informacyjno-recepcyjna – miejsce zarządzania Mediateką/Technoteką, a także 

miejsce, w którym użytkownik może otrzymać wszelkie informacje 

 Strefa gier, spotkań i relaksu – organizowanie turniejów gier planszowych oraz gier 
interaktywnych, prezentacja nowinek technologicznych, prowadzenie nieformalnych dyskusji, 
rozmów, miejsce swobodnego wypoczynku z książką lub pracy z notebookiem; 

 Strefa pracy własnej i warsztatów – w której planowane jest 12 stałych stanowisk; 
dedykowana indywidualnej pracy własnej, lub pracy w małych grupkach przestrzeń wyposażona 
w biurka/stoły z komputerami all in one, dostępem do internetu (wi-fi) oferować będzie dostęp 
do multimediów oraz stanowisk komputerowych, na których można odtwarzać płyty 
wymagające zainstalowania programu i zrestartowania komputera.

 Strefa warsztatów – dedykowana edukacji małych grup, zwłaszcza seniorów i osób 
niepełnosprawnych: kursy, mikro-szkolenia komputerowe w mniejszym gronie, a nawet pomoc i 
instruktaż w załatwieniu sprawy drogą cyfrową. Działania związane z ta strefą aktywności będą 
mogły być realizowane w strefie pracy własnej, w zależności 

 Opcjonalnie Strefa American Corner – niewielkie wydzielone miejsce w strefie pracy własnej 
lub strefie informacyjnej (biurka, blat roboczy, regały) z dostępem do multi-mediów, baz 
danych. 



PRZESTRZEŃ COWORKINGOWA DLA MAŁYCH 

FIRM I FREELANCERÓW



PRZESTRZEŃ COWORKINGOWA DLA 

MAŁYCH FIRM I FREELANCERÓW



PRZESTRZEŃ COWORKINGOWA

 Przestrzeń biurowa, z której korzystają różni przedsiębiorcy nie posiadający własnego 

biura bądź nie chcą go mieć na wyłączność, ale współdzielić  z innymi przedsiębiorcami 

bądź tzw. freelancerami.

 Dzięki możliwości kontaktu z innymi ludźmi zarówno z wielu branż i dziedzin, współczesna 

przestrzeń coworkingowa to nie tylko miejsce pracy, ale też miejsce dające wiele 

możliwości nawiązania kontaktów i poszerzenia wiedzy. 

 Strefa Coworkingu w CTKiP składa się z trzech pomieszczeń:

 sala typu open space, w której może pracować 18 osób

 zaplecze kuchenne, w którym można przygotować kawę i inne posiłki, w zależności od 

finalnego wyposażenia. Przewidziano zlewozmywak oraz lodówkę, ekspres do kawy.

 mini sala konferencyjna na około 8 osób, w której można spotkać się indywidualnie z 

klientem/ wynająć na konferencję. Z wyposażenia, przewidziano system audio oraz 

projektor. Dodatkowo to pomieszczenie będzie połączone bezpośrednio z zapleczem 

kuchennym.



Funkcje w coworkingu

 Tzw. Hot Desk – samodzielne stanowisko pracy, nieprzypisane do konkretnego 

użytkownika składające się z jednego biurka, krzesła biurowego, 

zlokalizowanego w strefie obsługującej wielu użytkowników

 Mikrobiuro – samodzielne stanowisko pracy, przypisane do konkretnego 

użytkownika składające się z jednego biurka, zamykanej szafki, krzesła 

biurowego zlokalizowanego w strefie obsługującej wielu Użytkowników,

 Strefa maker-space - wyposażona w drukarkę 3D, kilka komputerów z 

oprogramowaniem do projektowania (np. AutoCad), drobne urządzenia jak 

np. lutownice, narzędzia, maszyny do szycia i zestawy krawieckie. 

Wyposażenie może być na bieżąco uzupełniane i rozwijane w zależności od 

potrzeb osób, które z tego miejsca będą korzystać. Prowadzone tu będą różne 

kursy, warsztaty 

 Organizacja wydarzeń (hackathony, dni przedsiębiorczości, szkolenia, kursy 

specjalistyczne związane z rozwojem i prowadzeniem firmy)



Pracownia Aktywności Społecznych

 Przeznaczona ona będzie dla bardzo szerokich grup odbiorców, poczynając od nieformalnych 

grup mieszkańców, stowarzyszeń, fundacji  i in. organizacji. 

 Prowadzona działalność w tej strefie będzie spójna z profilami użytkowników, będzie 

dotyczyć wspierania społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju organizacji pozarządowych, 

działalności pożytku publicznego i charytatywnej; dzięki realizowanym projektom w 

użytkownikach rozwijane będzie poczucie sprawczości i chęć do działania.

 W zależności od bloku działań programowych, PAS będzie korzystać z innych przestrzeni 

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle. Naturalnymi przestrzeniami CTKiP, 

w których będą mogły być prowadzone działania Pracowni są: Mediateka, Strefa Zabaw i 

Laboratoria, Pracownie Kreatywności, przestrzeń na dziedzińcu wraz z placem zabaw. 

 Istotne będzie, by sama Pracownia była zaaranżowana w sposób przyjazny i komfortowy 

zarówno dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, jak i matek z dziećmi, osób 

młodych czy innych użytkowników.





AULA, SALA SEMINARYJNA – PRZESTRZEŃ 

WSPÓLNA



STREFA  EKSPOZYCYJNA

POPULARYZACJA NAUKI I TECHNIKI, WYSTAWY INTERAKTYWNE



MATEMATYKA



ŚWIAT W RUCHU



WYPRAWA NA MARSA



FLORA I FAUNA



JAKA ENERGIA ? 



STREFA ZABAW, LABORATORIÓW, 

KREATYWNOŚCI
DLA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH



Przestrzeń dla najmłodszych zwiedzających 

oraz „children's makerspace”.



Strefa kreatywności dla starszych uczniów, 

młodzieży (laboratoria, pracownie warsztatowe)

 W pełni wyposażone laboratorium -
dzieci i młodzież będą tu mogły 
prowadzić badania, stosując naukową 
metodę obserwacji i wyciągania 
wniosków. 

 Oferta zajęć laboratoryjnych 
skierowana będzie zarówno dla grup 
szkolnych jak 
i dla odbiorców indywidualnych, 
chcących prowadzić amatorskie 
badania naukowe. 

 Laboratorium może być też 
wykorzystywane w programach 
doskonalących, skierowanych do 
nauczycieli.



Strefa kreatywności dla starszych uczniów, młodzieży 

- pracownia warsztatowa, „majsterkownia” 

 Pracownia warsztatowa „maker

space” – majsterkownia -

zbudowana na kształt niezwykle 

popularnego w centrach nauki  i 

muzeach pomieszczeń 

warsztatowych 

 Ten typ działalności wpływa na 

budowanie kreatywności oraz 

wspiera przedsiębiorczość,



Strefa kreatywności dla starszych uczniów, 

młodzieży – pracownia wirtualnej rzeczywistości -

VR 

 Pracownia Wirtualnej 

Rzeczywistości (VR) –

wyposażona w sprzęt 

niezbędny do aktywnego 

wykorzystywania 

materiałów VR, jak 

również do ich tworzenia 

 10 stanowisk do 

tworzenia technologii VR



Wystawa plenerowa – „ mini-ekspozycja 

doświadczeń”



INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI CTKiP

 TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY „SZKOŁA GIGANTÓW” – skierowany 
do starszych dzieci i młodzieży w  wieku 11-17 lat. Wykłady i warsztaty z obszaru 
nauk life-science, przyrodniczych, matematycznych i informatycznych, a także 
zajęcia związane z rozbudzaniem postaw kreatywnych, budowy kompetencji 
kluczowych, realizacji projektów w oparciu o standardy pracy grupowej 
istotnych na dalszych etapach edukacji

 Wystawy czasowe

 Pokazy popularnonaukowe, wykłady, panele dyskusyjne

 Lokalny festiwal /piknik naukowy, eventy na otwartej przestrzeni - w ramach 
programu JASŁO – MIASTO WIEDZY

 Specjalna oferta warsztatów i zajęć dla nauczycieli i program „ZOSTAŃ 
POPULARYZATOREM” – w zakresie sposobów włączenia oferty Centrum do 
realizacji podstawy programowej nauczania przedmiotów ścisłych, 
przyrodniczych, społecznych

 Własne projekty badawcze i naukowe mieszkańców



BADANIA SPOŁECZNE DLA CTKiP W JAŚLE

METODAMI PATYCYPACYJNYMI –

CZYLI Z PEŁNYM UCZESTNICTWEM MIESZKAŃCÓW



METODY: kawiarnia obywatelska 

 spotkanie w nieformalnej atmosferze, które służy wyrażeniu i 

poznaniu opinii mieszkańców w odniesieniu do korzystania z 

proponowanych w projekcie udogodnień i funkcjonalności 

Centrum

 termin: od 28 marca 2018



METODY: SPACER BADAWCZY

 spacer z przyszłymi użytkownikami Centrum, podczas którego 

dyskutowane są proponowane w projekcie i koncepcji Centrum 

funkcjonalności i rozwiązania 

 Zebranie opinii i dodatkowych pomysłów

 termin: 14 kwietnia 2018



METODY: wywiady indywidualne

 rozmowy z mieszkańcami na temat planowanego Centrum w 

odniesieniu do koncepcji i planów Centrum 

 Zebranie opinii i dodatkowych pomysłów

 termin: 27 marca - 15 kwietnia 2018



METODY: warsztaty przyszłościowe

 warsztaty dla uczniów i nauczycieli, których celem jest 

znalezienie wspólnej wizji rozwoju dla korzystania z 

Mediateki/Technoteki; 

 ustalenie planu działania – wypracowanie wspólnych 

rekomendacji do funkcjonalności projektu i realizacji w nim 

własnych planów w odniesieniu do koncepcji Centrum

 termin: marzec – kwiecień 2018



BADANIA ANKIETOWE

 Badanie ilościowe (ankietowe) pozwoli zebrać opinie, informacje o potrzebach i 

preferencjach przyszłych użytkowników Centrum. 

 Badanie ankietowe pozwoli uzyskać oceny dla poszczególnych funkcjonalności projektu w 

grupach przyszłych użytkowników: rodzin z dziećmi, młodzieży, studentów, mikro-

przesiębiorców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, dorosłych,  osób 

starszych.

 Badanie ankietowe na próbie o liczebności co najmniej 350 osób zostanie zrealizowane

techniką mix - mode łączącą technikę CAWI (z ang. Computer Assisted Web Interwiew -

respondent wypełnia ankietę na komputerze) i PAPI (z ang. Paper and Pencil Interwiew -

respondent wypełnia papierowy kwestionariusz ankiety w asyście ankietera).

 termin: od 6 do 12 kwietnia 2018 r.


