ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO – edycja 2013

Organizatorzy:
Warsztaty odbędą się w:
Obszar objęty edycją 2013:
Termin warsztatów:

Miasto Poznań oraz Rada Osiedla Stare Miasto
Pawilonie Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1, Chwaliszewo
Stare Miasto
Druga połowa maja 2013 r.

Zgłaszanie podwórek:

Od dnia 24 kwietnia 2013 r. ogłaszamy nabór podwórek do
udziału w warsztatach. W tegorocznej edycji przewidziany
jest udział 9 podwórek.
Do zakwalifikowania brana pod uwagę jest kolejność
zgłoszeń.

Głównym celem akcji jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu
poprawy jakości Ŝycia w mieście. Przedmiotem warsztatów będzie znalezienie takich
pomysłów na zazielenienie i oŜywienie podwórek Starego Miasta, aby stały się one
przyjaznymi i atrakcyjnymi miejscami dla ich mieszkańców. Warsztaty mają przyczynić się
do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców tych obszarów – przez działania materialne i
działania integrujące lokalną społeczność.
Warsztaty będą przeprowadzone na obszarze Starego Miasta. Składają się z dwóch
etapów. W pierwszym etapie – projektowym - powstają projekty zagospodarowania
podwórek. Mieszkańcom pomagają w tym eksperci: architekci, urbaniści, projektanci zieleni,
urzędnicy, studenci i inni. W drugim etapie mieszkańcy porządkują i zazieleniają swoje
podwórka przy wsparciu Urzędu Miasta.

Podwórka naleŜy zgłaszać pod adresem:
Oddział Rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17
Tel. 61 878 5680; 61 878 5735
mieszko_ladorski@um.poznan.pl

W dotychczasowych edycjach akcji „Odmień swoje podwórko” w latach 2010-2012
oblicze zmieniło blisko 30 podwórek na Śródce, Chwaliszewie, Starym Mieście, Wildzie
i JeŜycach. Skorzystał teŜ dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 36, a akcja objęła nawet
otwarty teren nad Wartą przy Chwaliszewie.
W akcję bezpośrednio zaangaŜowało się dotąd ponad 200 mieszkańców Poznania,
którzy aktywnie brali udział w warsztatach i akcjach w terenie.

Akcja „Odmień swoje podwórko” w latach 2010 -2012:
•

Edycja pierwsza – 2010 r.
Miejsce: JeŜyce, ul. Staszica
Ilość podwórek: - 5 podwórek
- dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 36
Ilość mieszkańców: - ok. 20 osób podczas warsztatów,
- ok. 30 osób podczas akcji w terenie

•

Edycja druga – 2011 r.
Miejsce: Śródka i Chwaliszewo,
ul. Gdańska, ul. Bydgoska, ul. Ostrówek, przestrzeń publiczna na
Chwaliszewie.
Ilość podwórek: - 3 podwórka
- przestrzeń publiczna nad Wartą przy ul. Chwaliszewo.
Ilość mieszkańców: - ok. 15 osób podczas warsztatów,
- ok. 25 osób podczas akcji w terenie

•

Edycja trzecia – 2012 r. w ramach Programu „Rewitalizacja w budowie – tworzymy
zręby rewitalizacji w Polsce”
Miejsce: Śródmieście (Śródka, Chwaliszewo, Stare Miasto, Wilda, JeŜyce)
Ilość podwórek: - 20 podwórek
- 8 miejsc w przestrzeni publicznej
Ilość mieszkańców: - ok. 140 osób podczas warsztatów,
- ok. 140 osób podczas akcji w terenie

•

Edycja czwarta – 2013 r.
Pawilon Nowa Gazownia, ul. Ewangelicka 1, Chwaliszewo
Obszar objęty edycją 2013: Stare Miasto
Liczba podwórek:

9 podwórek
Do zakwalifikowania brana pod uwagę jest kolejność zgłoszeń.

