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Czy wiesz, że asfaltowy plac można zaaranżować
na małe boisko do piłki nożnej lub miejsce do gry
w klasy? Można też wymalować dużą planszę do gry
w chińczyka, warcaby lub grę w węże i drabiny.

Akcja sprzątanie

Turniej gier i zabaw
podwórkowych

Musicie przygotować odpowiednie narzędzia, ale także uprzedzić Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej,
żeby odebrali zebrane śmieci.

Warsztaty ogrodnictwa
Można je zorganizować na jednym z podwórek i sadzić
rośliny w doniczkach, tak by każdy mógł sobie zabrać coś
do domu. O pomoc poproś np. sąsiadów zaangażowanych
w uprawianie swojego ogródka działkowego. Pewnie chętnie podzielą się swoją wiedzą z osobami, które chciałyby
zacząć dbać o rośliny w domu lub zasadzić coś na swoim
podwórku.

Zorganizowane zajęcia dla dzieci
Przykładem są teatrzyki, wspólne czytanie, pokazy itp.
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Jak zrealizować
inicjatywę lokalną?
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1. Inicjowanie
Żeby zorganizować wspólne wydarzenie z zabawami dla dzieci,
warto zainteresować swoim pomysłem sąsiadów. Samemu trudno
organizuje się jakiekolwiek działania, dlatego lepiej mieć wsparcie
i razem planować całe przedsięwzięcie. Zaproś sąsiadów na spotkanie,
by opowiedzieć im o swoim pomyśle.
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6. Wydarzenie dla dzieci

W wyznaczonym dniu, przed spotkaniem, przygotuj stół i odpowiednią liczbę krzese ł. Możesz spotkać się z sąsiadami
w jednym z mieszkań lub poprosić np. pobliską szkołę czy pub
o udostępnienie sali. Wypiszcie pomysły, co może się odbyć podczas wydarzenia. Zaplanujcie wspólnie, co będzie Wam potrzebne. Rozrysujcie na kartce co i gdzie będzie się działo. Starajcie się
planować oszczędnie, wykorzystując dostępne materiały, np. farbę
pozostałą po remoncie do wymalowania plansz gier, własne stoły do przygotowania miejsca do poczęstunku. Jeśli po spotkaniu
uznasz, że ludzie się zaangażowali i pomogą w przygotowaniach,
będzie to kamień milowy w organizacji wydarzenia.

Jeśli okaże się, że zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże
i będziecie potrzebować pieniędzy na poczęstunek, kubeczki, talerzyki czy np. małe upominki dla dzieci za udział w konkursach,
warto zwrócić się z prośbą o pomoc np. do większej prywatnej firmy
znajdującej się w podwórku lub w okolicy. Można też wykorzystać
inicjatywę lokalną lub pozyskać sponsorów.

Przed wydarzeniem umówcie się kilka godzin wcześniej. Teren na
pewno trzeba będzie pozamiatać, a następnie ustawić wszystko
według planu, który przygotowaliście.

Uwaga!
Jeśli będziecie chcieli uzyskać dodatkowe pieniądze na
realizację wydarzenia, warto skorzystać z porady dotyczącej wypełniania wniosku, aby był on wysoko punktowany.
O radę można poprosić Biuro Organizacji Pozarządowych
zlokalizowane na bytomskim Rynku.

3. Przygotowania
Bardzo ważne jest, żeby podzielić się zadaniami, tak by każda osoba coś
przygotowała. Ktoś może zająć się grami i zapewnieniem materiałów
do ich namalowania, inna osoba może zadbać o odpowiednią liczbę
stołów do poczęstunku. Warto także wyznaczyć osoby, które będą
prowadzić gry z dziećmi.

5. Promocja
Warto zachęcić okolicznych mieszkańców, żeby przyszli na wydarzenie. Zachęcać do przyjścia możecie w mediach społecznościowych, poprzez plakaty i ulotki albo osobiste zaproszenia. Możecie
też poprosić o napisanie artykułu w lokalnej gazecie.
Pamiętaj, na rozlepianie plakatów i ulotek trzeba mieć zgodę
właściciela np. budynku, latarni itp. W innym przypadku mówimy
o wykroczeniu, które jest karalne.

