Kolorowe
podwórka
mikro →
rewitalizacja
krok po
kroku

Zacznij działać
Przede wszystkim musisz wiedzieć gdzie
dokładnie tkwi problem i co nie działa.
Trafna diagnoza to punkt wyjścia. Ważne,
aby na jej podstawie określić co chcesz
zmienić. Zacznij od zrobienia kilku zdjęć
obrazujących problem – taka inwentaryzacja
na pewno przyda się przy kolejnych
działaniach.

Maciej Zygmunt

Jak postawić diagnozę? Dowiedz się:

↳

Jeżeli chcesz ożywić swoje najbliższe
otoczenie, wzbogacić je o nowe funkcje, skorzystaj z instrukcji i miej
wpływ na bezpośrednie sąsiedztwo.

co jest problemem?
co nie działa?
do kogo należy teren? *
kim są użytkownicy przestrzeni? **

* Od tej osoby lub
instytucji będzie wiele
zależeć!

** Pamiętajmy
o dzieciach, osobach
niepełnosprawnych
albo zwierzętach
(również dziko żyjących).
Przyjazne podwórko to

DIAGNOZA
metoda / projektant / estetyka
// ożywienie, ponowne zdefiniowanie
atrakcyjności miejsc w wymiarach: funkcjonalnym,
rewitalizacji społecznej oraz estetycznym
// pobudzenie lokalnych liderów do tworzenia
społecznych koalicji na rzecz odpowiedzialności
za ich bezpośrednie sąsiedztwo
// polepszenie wizerunku miejsc i jakości życia
mieszkańców
// dbiorcą przewodnika jest przedstawiciel
społeczności lokalnej z potencjałem do
zaangażowania się w sprawy publiczne

PROJEKT
język / ewaluacja / forma

// opracowana baza pojęć i
instrukcja mikro-rewitalizacji
poddana była ewaluacji,
podczas konsultacji z
przedstawicielami
społeczności lokalnych w
terenie

Znajdź
sprzymierzeńców

Co może Ci się przydać?

mapa zasadnicza
↳ projektant zaproszony na spotkanie, na jej
podstawie, będzie potrafił określić na przykład,
czy infrastruktura podziemna nie utrudni
planowanych działań. W dyskusji może również
przydać się mapa terenu, zdjęcie satelitarne
z internetu

spotkanie

Mając wstępną diagnozę, inwentaryzację
fotograficzną oraz znając właściciela i użytkowników terenu możesz zorganizować pierwsze spotkanie (forma tego spotkania zależy
wyłącznie od Ciebie – może to być np. piknik
lub spacer sąsiedzki). Najlepiej zaplanować
je w godzinach popołudniowych w ogólnodostępnym miejscu, np. w szkole, domu kultury,
parafii lub bibliotece znajdującej się w okolicy.
Dzięki temu będzie mogło w nim wziąć udział
więcej zainteresowanych osób.

Sprawny samorząd to dobry sprzymierzeniec,
ale też źródło: wiedzy, wsparcia merytorycznego, usług eksperckich, a w sprzyjających
okolicznościach również wkładu finansowego.
W takim gronie na pewno będzie łatwiej
znaleźć rozwiązanie niektórych trudności.
Może się okazać, że ktoś już kiedyś próbował
rozwiązać zdiagnozowany przez Ciebie problem i nie trzeba „wyważać otwartych drzwi”.
Szybciej też będzie można zidentyfikować
kolejnych sprzymierzeńców.

kartki i coś do pisania
↳ przydadzą się do zapisywania
najważniejszych ustaleń i szkicowania
poczęstunek dla wszystkich
↳ warto zadbać o dobrą atmosferę :)

Na spotkaniu należy poruszyć następujące kwestie:

↳ kto i w jaki sposób korzysta obecnie
z wybranego miejsca?

↳ w jaki sposób ten teren powinien
funkcjonować po przebudowie
i komu służyć?

↳ jakie wiążą się z tym problemy?

kogo
zaprosić?

Na takie spotkanie warto zaprosić przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych czy
animatorów społecznych. Ich doświadczenie
będzie nieocenione – mogą na przykład w sposób profesjonalny poprowadzić spotkanie.
Nie zapomnij też o właścicielu lub zarządcy
podwórka – bez jego zgody i tak nic się nie wydarzy – nie można go wykluczać z dyskusji.
Pomyśl też o lokalnych władzach samorządowych, szczególnie o radnym dzielnicowym.
Nowoczesny samorząd to nie tylko administracja terytorialna, ale odpowiedzialny partner,
realizujący długofalową misję tworzenia przestrzeni publicznej, atrakcyjnej dla użytkowników i mieszkańców.

↳ co jest przyczyną problemów?*

↳ jakie działania mogą do tego
doprowadzić?

↳ jaki jest potencjał danego miejsca?

↳ kto zajmie się ich realizacją?

↳ jakie są zasoby, możliwości jego
zagospodarowania?

↳ czy potrzebujecie dodatkowej
pomocy?

* Przyczyny podwórkowych problemów mogą
być naprawdę różne. Od starej, zaniedbanej
infrastruktury, poprzez brak inwestycji, na
nieodpowiednim zachowaniu użytkowników
kończąc. Najistotniejsze jest to, aby precyzyjnie
odpowiedzieć na to pytanie i tym samym
dotrzeć do prawdziwego źródła problemu.

Nic się nie uda jeśli nie ma
rąk do pracy. Stwórzcie
zespół roboczy i podzielcie się

1. wymiana bądź
5. wyposażenie
9. budowa miejsc
budowa chodnika,
podwórka w lampy,
parkingowych
nawierzchni
ławki, kosze na
podwórka
śmieci, stojaki
10. budowa toru
rowerowe
rowerowego pump
2. nasadzenie nowej
track, skateparku
roślinności, rabat 6. budowa małego
kwiatowych, drzew
boiska do gry
3. budowa wiaty
śmietnikowej

obowiązkami. Od tej pory
działacie RAZEM!
Choć mamy dużo zapału do pracy, to czasem
przydaje się pomoc profesjonalisty: projektant lub architekt może zaproponować lepsze
rozwiązania, na które wcześniej sami byśmy
nie wpadli. Urzędnik podpowie, co jest zgodne z prawem lub jakie źródła finansowania
możecie uzyskać od gminy. Architekt krajobrazu, pracownik zarządu zieleni miejskiej lub
ogrodnik pomoże dobrać rośliny.

7. budowa wybiegu
dla psów

4. budowa lub
8. budowa budki
doposażenie placu
lęgowej dla ptaków,
zabaw dla dzieci
domku dla owadów

Powyżej kilka inspiracji spośród
zrealizowanych projektów

Rewitalizacja to nie tylko remonty
i przebudowy! Poprawę sytuacji na
Waszym podwórku może również
przynieść samo wspólne działanie
(porządkowanie przestrzeni,

Odpowiedź na powyższe pytania pomoże
jasno wytyczyć kierunek działań. Wtedy
będziecie gotowi do następnego kroku, czyli
realizacji. Pamiętajcie, że jedno spotkanie
może nie wystarczyć. Rewitalizacja to proces,
dlatego od razu zaplanujcie kolejne spotkania.

zamalowanie napisów na ścianach),
ale też sąsiedzki festyn na świeżym
powietrzu czy np. mini zawody
sportowe, gra miejska albo wyprzedaż
garażowa.

NARZĘDZIE
słownik / 5 kroków / praktyka

EDUKACJA
przewodnik / online / warsztat
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