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ADRES

Kooperatywa Łaźnia – dlaczego i po co?

TELEFON

By wspólnie stworzyć i prowadzić otwarte miejsce
dostępne dla wszystkich, którym bliskie jest
zaangażowanie obywatelskie, sztuka, design,
rzemiosło, muzyka, przedsiębiorczość społeczna,
odpowiedzialny biznes.
By mieć miejsce, które zależy od nas, i w którym
zrealizujemy najbardziej niezwykły pomysł, nikogo nie
nie wykluczając.
By działać na zasadzie wzajemności, a nie kierując się
maksymalizacją zysku.
To kawiarnia, w której za kawę i herbatę odwdzięczysz
się uśmiechem, pomocą, podarunkiem.
To miejsce do pracy, wymyślone, zaprojektowane i
wyposażone przez Was.
To sale na spotkania dla młodzieży, warsztaty dla
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Nawiguj



Pokaż na mapie

seniorów lub przestrzeń dla artystów i projektantów.
To prototypownia, gdzie będzie można uderzyć
młotkiem, przykręcić śrubę lub stworzyć prototyp
nowej lampy i krzesła.
To społeczny warsztat rowerowy – waRStadt.org.



Dodaj do planu podróży

To wszystko jest możliwe. Z Wami. Przyprawione
klimatem Łaźni, współpracą i łączeniem Waszych
talentów. Oparte na solidarności, wzajemności i
współpracy:) Może być finasowane przez nas
wszystkich – przez crowdfunding, przez #give what
you feel – płaćmy tyle, ile uważamy za stosowne,
dajmy też siebie tyle, ile warto dać.
Zapraszamy CIĘ do (współ)TWORZENIA.
Przyjdź. Zobacz. Zostań. Znajdź miejsce dla siebie [:)]
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KOMENTARZE

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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