
ZASADY FUNKCJONOWANIA MAL we Włochach 

 

     MAL we Włochach to Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Dzielnicy Włochy 

m.st. Warszawy. Wspieramy działania lokalne i integrację sąsiedzką, jesteśmy otwarci dla 

każdego mieszkańca dzielnicy, grup nieformalnych i sąsiedzkich oraz organizacji 

pozarządowych. 

   W MAL we Włochach nie ma odgórnie ustalonego programu – to co u Nas się wydarzy, 

zależy przede wszystkim od pomysłów mieszkańców, którzy tworzą na bieżąco plan 

działania tego miejsca.  

   Wydarzenia odbywające się w MAL we Włochach mają charakter nieodpłatny.  

 

   MAL we Włochach funkcjonuje według następujących zasad:  

 

1. Szanujemy każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, status społeczny, religię  

i wyznawane poglądy. Miejsce ma na celu tworzenie atmosfery „ponad podziałami”. 

 

2. Szanujemy czas oraz wolność wypowiedzi i ekspresji innych mieszkańców. 

 

3. W MAL kierujemy się zadami wzajemnego zaufania, otwartości, tolerancji oraz 

poszanowania indywidualności każdego mieszkańca.  

     

4. W MAL we Włochach obowiązuje zasada wzajemności – jeśli korzystam z miejsca daję 

coś  

w zamian (np. organizuję, wspieram, pomagam, sprzątam, przynoszę kawę, herbatę, 

cukier itp.). 

 

5. Przestrzeń MAL udostępniana jest mieszkańcom i organizacjom bezpłatnie, bezpłatny jest 

także udział w aktywnościach i wydarzeniach.  

 

6. Wspólnie dbamy o porządek i czystość na terenie MAL. Organizator wydarzenia jest 

zobowiązany do uporządkowania użytkowanej przestrzeni po jego zakończeniu. 

 

7. Nie współorganizujemy działań komercyjnych, politycznych, religijnych, wykluczających 

społecznie lub ekonomicznie oraz wydarzeń o charakterze prywatnym.  

 

8. W MAL mogą odbywać się działania wyłącznie zgodne z obowiązującym prawem. 

 

9. Korzystanie z MAL odbywa się zgodnie z Regulaminem MAL. 

 

     

 

 

 

 



Regulamin MAL 

1. MAL to Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 

MAL we Włochach to miejsce zorganizowane i funkcjonujące w ramach programu 

Operacyjnego pn. „Wzmocnienie terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej” w ramach 

„Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 

lata 2009-2020”. MAL we Włochach mieści się w lokalu przy ul. Rejonowej 6/8  

w Warszawie.  

2. Zadaniem MAL jest integracja społeczności lokalnej oraz sprzyjanie budowaniu relacji 

sąsiedzkich poprzez inicjowanie i prowadzenie działań animujących lokalną społeczność, 

nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup 

nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, dawanie mieszkańcom przestrzeni i 

wiedzy do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania oraz wspieranie działań 

mieszkańców.  

3. MAL prowadzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. 

Warszawy  

w ramach zadań Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

4. MAL zlokalizowany jest na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, adres: ul. Rejonowa 

6/8, 02-441 Warszawa.  

5. Dni i godziny otwarcia MAL:  

1) wtorek - piątek – w godz. 12:00-20:00; 
2)  każda pierwsza sobota miesiąca – w godz. 10:00-16:00 
 

     W pozostałe dni i godziny MAL jest dostępny dla mieszkańców, po uprzednim zawarciu 
przez organizatora wydarzenia - pisemnego porozumienia z Ośrodkiem w/s korzystania z 
siedziby MAL i warunkach użytkowania jego pomieszczeń.  

  
6. Organizator wydarzenia zgłasza planowane wydarzenie i uzgadnia jego szczegóły z 

pracownikiem Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem. 

 

7. Zgłoszenie może nastąpić w jednej z następujących form: 

1) osobiście; 

2) mailowo – mal@opswlochy.waw.pl, 

3) telefonicznie – 22 115 11 05 w godzinach pracy MAL  

4) poprzez media społecznościowe tj. facebooka MAL – 

www.facebook.com/malwewlochach/  

  Pracownicy Zespołu pracującego w MAL w ciągu 3 dni roboczych odpowiadają na 

zgłoszenie.  

 

8. W ramach korzystania ze wspólnej przestrzeni MAL organizatorzy aktywności i wydarzeń 

współpracują  

z pracownikami Zespołu ds. współpracy ze środowiskiem i sobą nawzajem, uwzględniają 

ewentualne uwagi ze strony pracowników dotyczące działań na terenie MAL. 

 

9. Nie prowadzimy na terenie MAL działań o charakterze zarobkowym. Sprzedaż towarów 

jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy działanie/projekt spełnia wymogi ekonomii 

społecznej (tj. lokalne kiermasze rękodzieła, wyprzedaże garażowe, kooperatywa 

spożywcza). 
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10. Zwierzęta w MAL pozostają pod opieką właścicieli. Psy mogą przebywać tylko na 

smyczy. Strefami bez zwierząt są: scena w Sali głównej i kuchnia. Właściciele zwierząt 

odpowiadają za czystość w lokalu MAL i jego okolicach – sprzątamy po swoich 

czworonogach. 

 

11. Na terenie MAL obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia 

papierosów oraz stosowania innych używek oraz przebywania pod ich wpływem.  

 

12. Za ewentualne szkody powstałe w skutek użytkowania przestrzeni odpowiadają 

użytkujący (organizatorzy wydarzenia); nie dotyczy to stanu przestrzeni wynikającego z 

normalnego użytkowania lub naturalnego zużycia). 

 


