Notka dla mediów
Inauguracja pierwszej i jedynej w Polsce (a może też w Europie)
DZIEWCZYŃSKIEJ KAWIARENKI NAPRAWCZEJ
Dziewczyna i młotek? Kobiety nie nadają się do naprawiania sprzętów i maszyn (rowerów,
samochodów, urządzeń elektrycznych), do remontowania i budowania – brak im „naturalnych”
zdolności. Po prostu nie mają smykałki do spraw technicznych. Nawet kiedy pracują w zieleni
miejskiej, to lepiej żeby używały sekatora i nawet się trochę umęczyły, niż żeby kosiarkę spalinową
obsługiwały, albo dmuchawę do liści.
Sto razy już to słyszałaś/eś? My też. Dziewczynki od najmłodszych lat też to słyszą. Chłopcy
słyszą to o dziewczynkach i dorosłych kobietach.
Wiemy, że to nieprawda i właśnie stworzyłyśmy miejsce, w którym dziewczynki, nastolatki i
dorosłe kobiety mogą się przekonać jaką frajdą jest samodzielne naprawianie, remontowanie,
budowanie.
28 września organizujemy inaugurację Dziewczyńskiej Kawiarenki Naprawczej, w miejscu
Autonomii i Dziewczyńskiego Centrum Mocy, w Nowej Hucie - Os. Centrum C9 (od strony al.
Andersa).
Łączymy to wydarzenie z dniem otwartym Dziewczyńskiego Centrum Mocy.
Zaczynamy śniadaniem. Oczywiście wegańskim:-) Zachęcamy do przeniesienia Waszych specjałów,
owoców, warzyw i innych pyszności.
Będzie herbata, zioła, kawa.
A potem - kawiarenka naprawcza! Jaka? Dziewczyńska!
Przez cały dzień, dziewczynki, nastolatki, kobiety, a może także nasi sojusznicy, będą mogły wziąć
udział we wspólnym malowaniu farbą tablicową, warsztatach z zakładania gniazdka elektrycznego,
naprawy roweru, oraz upcycling'u - czyli, nadawania nowego życia przedmiotom.
11:00 – 12:00 - Śniadanie
12:00 – 13:00 - Warsztaty „Sekretne życie przedmiotów – upcykling!"
12:00 – 13:00 - Malowanie farbą tablicową ścian w Dziewczyńskim Centrum Mocy
13:00 – 14:00 - Jak wymienić gniazdo elektryczne - warsztat
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13:00 – 14:00 - Szablonem przeciw stereotypom!
14:30 – 16:30 - Rowerowo mocne – warsztaty napraw rowerowych
14:30 – 16:30 - Teatr cieni dla najmłodszych, czyli 7-10 lat
16:30 – 19:00 - Dziewczyńskie fiv’e o clock/ czyli herbatka w Dziewczyńskim Centrum Mocy
Dziewczyńskie Centrum Mocy jesienią i zimą
Przychodząc do Dziewczyńskiego Centrum Mocy 28 września, będzie można także poczytać,
porozmawiać, dowiedzieć się co mamy w planach i .... zapisać się na zajęcia, które zaczynają się już2
października!
Jesienią i zimą w Autonomii i DCM będziemy razem regularnie zgłębiać herstorie, kręcić i oglądać
filmy, naprawiać rowery, uwalniać głos, wyzwalać siłę, wspierać się, budować solidarność, działać,
wyrażać się poprzez teatr, rozwijać samoświadomość. Dowiemy się także jak wybrać się pod
biegun. Będziemy czytać książki i komiksy, popijać herbatę, rozmawiać
O kawiarenkach naprawczych
Idea Kawiarenek Naprawczych powstała w Amsterdamie w 2008 roku. Pierwsze takie miejsce
stworzyła Martine Postma. Kawiarenki to miejsca spotkań w miłej sąsiedzkiej atmosferze, w których,
wspólnie naprawia się zepsute rzeczy. Są tu narzędzia i materiały, które są niezbędne do wykonania
naprawy.
Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza - pierwsza i jedyna w Polsce – powstaje z inicjatywy fundacji
Autonomia, która prowadzi także Dziewczyńskie Centrum Mocy.
Wspierają nas
Autonomia rozwija swoje inicjatywy w ramach programów Wzmocnione (przedsięwzięcia MAgovox i
Fundacji Ashoka) oraz NaprawiaMy z Veolią (zainicjowanego przez Fundacje Veolia we współpracy z
Fundacją Ashoka).
NaprawiaMY z Veolią to nowatorski program społeczny oparty na wzmacnianiu aktywności lokalnej,
wzorowany na holenderskiej formule Repair Cafe, która zdobyła uznanie na całym świecie.
Kawiarenki mają służyć relacjom lokalnym, wzmacnianiu więziom sąsiedzkim czy umożliwiać
spotkania międzypokoleniowe. Tworzenie kawiarenek naprawczych, to możliwość zmiany świata, w
którym żyjemy, uwrażliwienia społeczności na kwestie środowiskowe oraz potrzebę świadomej
konsumpcji.
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