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Odmień swoje podwórko 2016 – Św. Marcin

Głównym celem akcji „Odmień swoje podwórko” jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy

jakości życia w mieście. Przedmiotem tegorocznych warsztatów będzie, znalezienie takich pomysłów na

zazielenienie i ożywienie podwórek na ul. Św. Marcin, aby stały się przyjaznymi i atrakcyjnymi miejscami dla ich

mieszkańców. Przeprowadzone warsztaty mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców tego obszaru

– zarówno poprzez działania integrujące lokalną społeczność. jak i poprzez działania materialne.

Zasady uczestnictwa w projekcie:

• Aby podwórko zostało zakwalifikowane z jednej kamienicy przy ul. Św. Marcin musi się zgłosić co
najmniej 3 mieszkańców

• Maksymalnie w projekcie może wziąć udział 6 podwórek

• Nabór podwórek do udziału w projekcie trwa do 6 maja 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!

• Podczas projektowania do dyspozycji uczestników warsztatów będą eksperci i projektanci

• Każde z zakwalifikowanych podwórek będzie miało szansę rozpocząć zazielenienie podwórka przy
niewielkim wsparciu Miasta Poznania

W ramach projektu Miasto zapewnia bezpłatnie:

• Udział w warsztatach, na których powstanie projekt podwórka

• Moderatora warsztatów oraz pomoc ekspertów i projektantów

• Poczęstunek podczas warsztatów

• Zakup ziemi i sadzonek dla zainicjowania realizacji powstałego podczas warsztatów projektu

WARSZTATY:

Termin warsztatów: 13 maja 2016 r. piątek od godz. 16:15 do 19:00

14 maja 2016 r. sobota od godz. 10:00 do 16:00

Miejsce warsztatów: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, ul. Św. Marcin 69

Nasadzenia: 21 maja 2016 r. godz. 10:00 na każdym z podwórek

Poprzednie akcje

http://www.poznan.pl/mim/s8a/projekt-odmien-swoje-podworko,p,1025,31573.html
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PROGRAM:

Dzień 1, piątek 13 maja 2016

16:00 – 16:15 Rejestracja

16:15 – 16:35 Prezentacja wprowadzająca – idea akcji Odmień swoje podwórko”, zasady
pracy podczas warsztatów

16:35 – 16:45 Prezentacja inspirowaninatura.pl

16:45 – 17:15 Prezentacja podwórek biorących udział w warsztatach

17:15 – 17:45 Pomysły projektowe

17:45 – 18:00 Przerwa z poczęstunkiem

18:00 – 19:00 Porządkowanie pomysłów pod kątem priorytetów

19:00 – 20:00 Koncert zespołu Siekieracy

Dzień 2, sobota 14 maja 2016

10:00 – 11:00 Sprawdzenie pomysłów w terenie

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 13:30 Dopracowanie projektów

13:30 – 14:00 Lunch

14:00 – 14:45 Przygotowanie prezentacji końcowych

14:45 – 15:30 Prezentacje finalne

15:30 – 16:00 Głosowanie, ogłoszenie wyników, plan działania i następne kroki

Dzień 3, sobota 21 maja 2016

10:00 – 13:00 Realizacja projektu - nasadzenia na każdym z podpórek biorących udział w
warsztatach


