
 

 

 

 

 

Innovation. Kids Design Space – w stronę przyszłości! 

Jak w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie połączyć niezwykłą dziecięcą wyobraźnię z twórczym 

doświadczeniem dorosłych? Odpowiedzią jest technologia, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań 

na problemy dzisiejszego świata! Pora odejść od rutyny, zerwać ze schematami i spojrzeć w 

przyszłość wraz z nową odsłoną Kids Design Space. Motyw przewodni tegorocznej, IV edycji 

projektu to Innowacje. Zapraszamy do twórczej współpracy i dobrej zabawy! 

Fundacja OPEN MIND i CRZ Krzywy Komin po raz kolejny zapraszają do udziału w bezpłatnych, 

interdyscyplinarnych warsztatach prowadzonych przez znanych i cenionych polskich projektantów, 

architektów oraz innowatorów. Dzieci pod skrzydłami specjalistów poznają tajniki druku 3D, 

zaprojektują bezzałogowe środki transportu, a natura będzie przewodnikiem do stworzenia 

wielozadaniowych dronów służących ochronie środowiska. Wypracują wizję miasta przyszłości, 

poszukają rozwiązań z zakresu innowacji społecznych, stworzą aplikację webową wspierającą 

wspólną naukę, sprawdzą, czy można mieszkać w kartonowych domach. Podczas pracy pragniemy 

budować z uczestnikami partnerską relację. Zawodowcy staną się mistrzami dla dzieci, a dzieci dla 

zawodowców. Każdy z nich wniesie do projektu nieocenioną wartość.  

Program realizowany jest w czterech etapach: Doświadczenie, czyli zdobywanie wiedzy, Kreowanie, 

polegające na tworzeniu innowacyjnych konceptów, Realizacja, czyli etap, w którym dorośli 

zainspirowani pracami dzieci wypracują innowacyjne projekty, które wraz z prezentacją 

kilkumiesięcznej pracy zostaną zaprezentowane podczas finałowej Wystawy, będącej zwieńczeniem 

całej inicjatywy.  

Uczestnicy IV edycji Kids Innovation- Design Space będą mieli okazję wybrać się do wielu ciekawych 

miejsc we Wrocławiu. Na naszej liście znajdują się m.in. Materialise- pionier druku 3D, Brand 24- 

miejsce twórczych spotkań technologii, wiedzy i biznesu, Centrum Innowacji firmy 3M, Schumacher 

Packaging- lider w produkcji tektury. W Pracowni Projektowania Środków Transportu ASP poczują 

atmosferę jednej z najlepszych uczelni artystycznych w Polsce. Muzeum Współczesne wzbogaci ich 

doświadczenie o doznania artystyczne. Zajrzymy za kuluary międzynarodowej Pracowni 

Architektonicznej PRP. Mnóstwa wrażeń dostarczy także wystawa prac dzieci w salonie Porsche. We 

wspaniałą, eko-kulinarną podróż zabierze nas Studio Delikatesy.  

 

 



 

 

 

 

 

Oferta naszych warsztatów jest bardzo różnorodna. Dajemy możliwość czerpania kreatywnej energii 

od znamienitych ludzi ze świata dobrego designu. Do współpracy dołączyli: Ewa Solarz, Adam Gurgul,  

Aleksandra Omiotek, Alicja Pałys, Dariusz Werschner, Jerzy Łątka, Joanna Aniszczyk, Kamil Podolak,  

Katarzyna Koperkiewicz, duet projektantów z Kubasek Studio: Krzysztof Kubasek i Małgorzata 

Pawlak-Kubasek, Magdalena Skowrońska, Patrycja Mastej, zespół architektów z PRP Poland, Wiktoria 

Lenart. 

Zajęcia warsztatowe to doskonała szansa na rozwijanie zainteresowań, zdolności i zdobycie nowych 

doświadczeń przez swobodną zabawę. Uczestnicy będą mieli okazję dać upust kreatywności, 

zanurzyć ręce w farbach czy kleju i spróbować swoich sił w różnych artystycznych dyscyplinach. 

Wszystkie scenariusze zajęć przygotowywane są przez projektantów w taki sposób, by udział dzieci w 

warsztatach wspomógł rozwój ich sprawności manualnych i rozbudził ciekawość w obszarze designu i 

sztuki.  

Obecne tempo zmian w różnych dziedzinach życia wymusza potrzebę interdyscyplinarnego dialogu, 

co jest szczególnie ważne dla rozwoju dzieci i młodzieży. Pragniemy rozwijać w młodych umysłach 

ciekawość, zaangażowanie i odwagę do realizacji marzeń.  Chcemy, by mieli poczucie, że są częścią 

naszej przyszłości. Ich pomysły są wartościowe i mogą być przekute w innowacyjny, estetyczny i 

funkcjonalny produkt. Taka świadomość daje dużo mocy do działania i otwiera na przeżywanie 

nowych przygód! 

 

Zapisy i informacje na stronie internetowej:  www.kidsdesignspace.pl,  

www.krzywykomin.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidsdesignspace.pl/


 

 

 

 

 

 

Organizator: Fundacja Open Mind   I Współorganizacja: CRZ Krzywy Komin, Grupakreatywni.pl 

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Partner: Centrum Innowacji 3M, Brand24, PRP Poland, Schumacher Packaging  Sp. z o.o., Materialise, 

Studio Delikatesy, Muzeum Współczesne Wrocław, Art Hotel, UAV Polska Izba Systemów 

Bezzałogowych, BZB UAS Sp. z o.o.  

Patroni medialni:  Radio Wrocław, Radio RAM, Magazyn Fika, Magazyn Mint, DOKiS, Kikimora, 

egaga.pl, tuwroclaw.com, miastodzieci.pl 

 

 

 

 

O projekcie „KIDS DESIGN SPACE”  

 

 

Kids Design Space to cykl działań edukacyjno-animacyjnych organizowany przez wrocławską Fundację 

Open Mind. Kids Design Space jako przestrzeń twórczej współpracy pozwoli uczestnikom zaczerpnąć 

wiedzy i inspiracji od wybitnie uzdolnionych, doświadczonych ceramików, architektów, ilustratorów, 

designerów i rzemieślników. Głównym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do 

działania, rozwijania kreatywności, nabycia nowych umiejętności praktycznych i świadomości 

kulturowej. 

http://kidsdesignspace.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tuwroclaw.com/


 

 

 

 

 

 

Fundacja OPEN MIND – Kim jesteśmy? 

 

Połączyło nas marzenie o dobrze i harmonijnie zaprojektowanej przestrzeni. Chęć pokazania, że 

kultura, design i sztuka zmieniają nasze życie na lepsze. Wrocław, w którym na co dzień mieszkamy i 

pracujemy, stał się inspiracją do działania, i doskonałą przestrzenią do wymiany myśli, doświadczeń. 

Wspólnego poszukiwania inspiracji i kreowania dobrych projektów. Wierzymy w edukację bez barier, 

w każdym wieku i na każdym poziomie. Działamy w obszarze designu, rzemiosła, sztuki, architektury, 

nowych technologii, przedsiębiorczości i ekologii. Nieustannie analizujemy, poszukujemy inspiracji, 

które w połączeniu z wyobraźnią i pozytywną energią pozwalają na tworzenie oryginalnych, 

wartościowych projektów. Działamy proekologicznie, kulturotwórczo, międzypokoleniowo i 

międzynarodowo. Mieliśmy okazję zaprosić Was do udziału, m.in. w projektach: Kids Design Space – 

dzieci projektują przestrzeń, Międzynarodowym Festiwalu Dobrych Projektów WROCLOVE DESIGN, 

Fresh Design – Młoda Europa o designie, Laboratorium Designu i Sztuki, Design bez barier, Mama 

Design, Seminarium „Design dla Biznesu”, Aktywni i Kreatywni – Polacy w Europie, Drogowskazy. 

Dolnośląska Mapa Legend i Rzemiosła. Inspirację do odwiedzania unikalnych wrocławskich i 

dolnośląskich miejsc znajdziecie na: Dolny Śląsk Wita! Rzemiosło, czy „Rzemiosło Wrocławia! Przed  

nami wiele możliwości, które wciąż stanowią dla nas wyzwanie i już w tej chwili nie możemy się ich 

doczekać.  

Więcej o nas na www.fundacjaopenmind.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacjaopenmind.pl/

