Jak, dla kogo i z kim
robić osiedlowe inicjatywy

radzi Kolektyw Pomysłów*
* Kolektyw Pomysłów to nieformalna grupa złożona
z mieszkańców Maślic, którzy chcą zrobić coś dla
swojego osiedla (i dla siebie przy okazji).
Od kilku lat Renata, Magda, Tomasz, Michał, Edyta,
Marta i inni szukają środków i sposobów na ożywienie
atmosfery na osiedlu oraz zintegrowanie mieszkańców.
Chciał(a)byś włączyć się w nasze działania?

Odezwij się do nas!

W ramach projektu „NAKRĘCENI MAŚLICAMI” , który zrealizowaliśmy
we współpracy z Programem mikroGRANTY, staraliśmy się zintegrować
lokalną społeczność, poznać swoich sąsiadów oraz zorganizować dla
okolicznych dzieciaków atrakcje, dzięki którym mogły w ciekawy sposób
spędzać czas na swoim osiedlu.
Od sierpnia do grudnia 2017 roku udało nam się:
przygotować happening malarski z siostrami Cegielskimi,
połączony z plenerowym stanowiskiem do malowania dla dzieci
pisać wiersze i wierszyki z maślickim Klubem Seniora
urządzić trzy seanse filmowe dla dzieci, w tym dwa plenerowe
zorganizować konkurs filmowy pt. „Kadry Maślic” zachęcając
mieszkańców i mieszkanki do stworzenia współczesnych kronik filmowych
wraz z panem Stanisławem Przewłockim, artystą mieszkającym na Maślicach, urządzić serię spotkań z akwarelą, na których można było stworzyć
własne arcydzieła

JAK NAM SIĘ TO UDAŁO? NASZ PRZEPIS WYGLĄDA TAK:
Zebraliśmy ekipę miłych, chętnych do działania ludzi. W grupie zawsze
raźniej! Poza tym… co dwie głowy to nie jedna. Zrobiliśmy burzę mózgów
i każdy podrzucił jakiś pomysł. Wspólnie wybraliśmy te, które uznaliśmy
za najodpowiedniejsze.
Zastanówcie się czy do zrealizowania swojej inicjatywy potrzebujecie
pieniędzy. Jakiego rzędu są to kwoty? Możecie zdobyć fundusze z dedykowanych programów działających w mieście (mikroGRANTY, Wrocławski
Fundusz Małych Inicjatyw, Wrocławski Budżet Obywatelski etc.)
lub od sponsorów. Wesprzeć mogą Was także lokalni przedsiębiorcy
zapewniając materiały lub udzielając zniżek.

Pomyślcie gdzie chcecie przeprowadzić działania. Wybierzcie
odpowiednie miejsce dla wydarzenia.
Jeśli chcecie działać plenerowo postarajcie się o pozwolenie
od zarządcy terenu. Zwróćcie uwagę na te maślickie okolice:
staw przy Potokowej
łąka przy Stawie Maślickim
tereny nad Odrą
Jeśli wolicie imprezy po dachem zgłoście się do jednostek
dysponujących lokalem, jak np.:
świetlica Rady Osiedla przy ul. Suwalskiej 5
filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Suwalskiej 5
Poszukajcie lokalnych artystów lub osób posiadających umiejętności,
którymi chcą i mogą się podzielić. Zaproście ich do współpracy!
Powiadomcie sąsiadów o waszym pomyśle. Przemyślcie jakimi kanałami
informacyjnymi najlepiej do nich dotrzeć. My korzystamy z:
fanpage’u na Facebooku
plakatów i ulotek dystrybuowanych w strategicznych punktach osiedla
biblioteki, to miejsce, gdzie spotyka się wielu mieszkańców i mieszkanek

ZWRÓĆ UWAGĘ!
Nawiążcie kontakt z innymi aktywistami. Mogą pomóc Wam osobiście,
swoim doświadczeniem lub kontaktami. Dzięki doświadczeniu w realizacji
projektów lokalnych na pewno znajdą sposób na pomoc w realizacji Waszej
inicjatywy.
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