Co mogę zorganizować w ramach imprezy
sąsiedzkiej?
Przykłady działań

1. Pikniki sąsiedzkie, święta ulicy

3. Potańcówki

Co mogę zorganizować w ramach imprezy
sąsiedzkiej?
Przykłady z Bytomia

– takie formy jak pikniki sąsiedzkie integrują mieszkańców, zapewniają im rozrywkę.

Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu

W Bytomiu w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 roku
zorganizowano kilka projektów, m.in. Sąsiedzkie spotkanie
przy grach planszowych.

2. Święta tematyczne, np. „podziel się swoim
ciastem”
– to opcja integrująca mieszkańców i pozwalająca na zaprezentowanie swoich umiejętności.

VII Festiwal Gier Planszowych to wydarzenie, które w 2017 roku
zgromadziło w potyczkach turniejowych ponad 400 osób, co
stanowi rekord. Po raz pierwszy udział wzięły nie tylko dzieci,
ale również dorośli – sąsiedzi z pobliskich ulic.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Organizacji Pozarządowych

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel.: 32 283 62 27 | faks: 32 283 62 27
e-mail: zf@um.bytom.pl

41-902 Bytom, Rynek 26/5
tel.: 32 388 33 47 | faks: 32 388 33 47
e-mail: pozarzadowe@um.bytom.pl

www.bytomodnowa.pl

Materiał bezpłatny

Publikacja przygotowana w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom OdNowa –
innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” finansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020

Jak zrealizować
inicjatywę lokalną?
Zorganizuj imprezę sąsiedzką!

Jak zrealizować inicjatywę lokalną?
Organizacja imprezy sąsiedzkiej krok po kroku

1. Spacer po sasiedztwie

6. Sprawdź możliwości dofinansowania

Rozejrzyj się po okolicy i zastanów się co i gdzie można zorganizować.
Może jakieś podwórko, chodnik lub trawnik? Pamiętaj, że w przypadku
niektórych terenów niezbędne może okazać się uzyskanie odpowiednich
zezwoleń, np. w parku miejskim.

Miasto dysponuje środkami na realizację inicjatywy lokalnej. Dlaczego
miałbyś z nich nie skorzystać? Możesz również spróbować pozyskać
mały grant. O szczegóły zapytaj w Biurze Organizacji Pozarządowych,
które znajduje się na bytomskim Rynku. Jeśli taka możliwość istnieje,
złóż stosowny wniosek.

2. Znajdź właściciela terenu

1.

Spacer po
sąsiedztwie

2.

Znajdź
właściciela terenu

3.

Zbuduj relacje

4.

7. Baw się dobrze

Niektóre z kameralnych wydarzeń, takie jak pchli targ, warsztaty czy
spotkania wymagają jedynie poinformowania właściciela terenu (zarząd wspólnoty lub spółdzielnia) o planowanych przez nas działaniach.
W przypadku organizacji przedsięwzięcia na placu przed jakąś instytucją – poinformujmy jej kierownictwo.

Organizacja takiego wydarzenia bez wątpienia niesie za sobą dużo
pracy. Jednak nikt z nas nie chce zostać sfrustrowanym organizatorem,
który uważa, że się napracował i nikt tego nie docenił. Pamiętajmy, najważniejszą wartością naszego przedsięwzięcia powinno być wspólne
spędzenie czasu i dobra zabawa. Dlatego im więcej osób włączy się
w organizację, tym lepiej.

Dajmy znać również o naszych działaniach straży miejskiej lub
dzielnicowemu.

5. Skontaktuj się ze wspólnotą mieszkaniową/
radą osiedla!

Znajdź
sojuszników

Możemy wiele zyskać, kontaktując się ze wspólnotą czy radą osiedla.
Może się okazać, że ww. podmioty już dawno chciały zorganizować na
swoim terenie jakieś fajne wydarzenie, dlatego chętnie nam pomogą,
np. poprzez ułatwienia w uzyskaniu potrzebnych zgód. Możemy też
w ten sposób pozyskać namiary na osoby, które zajmują się takimi
przedsięwzięciami, które udzielą nam kilku rad. Kto wie, może zyskamy
kolejnego współorganizatora.

3. Zbuduj relację

5.

Skontaktuj się
ze wspólnotą
mieszkaniową,
radą osiedla

6.

Sprawdź
możliwości
dofinansowania

7.

Baw sie dobrze!

8.

Nie zapomnij
posprzątać!

Informując właściciela terenu o planowanym przedsięwzięciu, zadbaj o to,
by rozmowa przerodziła się w długofalową relację. Może ona przerodzić
się w owocną współpracę w przyszłości. Podobnie jest z sąsiadami.
Zapraszając ich na wydarzenie, może się okazać, że zawiązaliście przyjazną relację. Warto podpytać sąsiadów, jak oni widzą okolicę i czego
potrzebują. Czasem zamiast organizacji eventu, który sprawi tylko nam
frajdę, możemy zrobić coś dla całej naszej najbliższej społeczności.

4. Znajdź sojuszników
Zachęćmy sąsiadów do współorganizacji wydarzenia. Razem na pewno
będzie nam raźniej!

8. Nie zapomnij posprzątać
Gorzej, jeśli spotkamy się z odmową np. zarządu wspólnoty. To też
kwestia tego, o co prosimy i czego właściwie chcemy. Czasami nie warto
prosić – ale informować, że takie wydarzenie się odbędzie. Nikt nam
wtedy nie zarzuci, że nie poinformowaliśmy o planowanej inicjatywie.
Zmieniajmy obyczaj, mówmy o aktywnych sąsiadach i ich pomysłach,
informujmy o działaniach – za tym pójdą zmiany. Nie zawsze jest tak, że
tylko administracja musi zarządzać podwórkiem – mieszkańcy, sąsiedzi sami mogą podejmować inicjatywę, by bezpośrednimi działaniami
zmienić podwórkowe otoczenie.

