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MIEJSKA SIEĆ POTRZEB
Czyli jak pokazać mieszkańcom nasze działania i pomysły
na zmiany

JAROCIN LAB

JAK TO ZROBILIŚMY
Jarocin to około 30-tysięczne miasto, ponad godzinę drogi
od Poznania, słynące z legendarnego festiwalu. Podczas
wakacji młodzi ludzie z Jarocina uczestniczyli w serii
warsztatów związanych z projektowaniem i promowaniem
miejsc przyjaznych młodzieży, których dotąd w mieście
brakuje. Na zakończenie działań wspólnie z animatorką
Agnieszką i przedstawicielką Fundacji Ogród Marzeń dzielili
się refleksjami i wrażeniami dotyczącymi całotygodniowej
pracy. Potem zaplanowali i zorganizowali w przestrzeni
publicznej akcję: ze sznurka zbudowali sieć-pajęczynę, która
oplotła fragment jarocińskiego rynku, ustawili mikrofon
i zapraszali do dzielenia się wspomnieniami. Instalacja
przyciągała przechodniów, zachęcała do włączenia się do
zabawy. Bardzo aktywne okazały się dzieci, które bujały
siecią i tańczyły oraz młodzi, którzy spontanicznie przyszli
zaprezentować swoje talenty taneczne i gimnastyczne.
Wszyscy zainteresowani dostawali naklejki z adresem strony
internetowej prezentującej pomysły wypracowane podczas
wcześniejszych warsztatów. Dodatkowo akcja zainspirowała
młodych ludzi do kolejnych wspólnych działań w mieście.
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czas: przygotowanie - 6 godz., realizacja - 2 godz.
liczba osób: 2 animatorów, 10-30 uczestników
co będzie potrzebne: duże arkusze papieru, kolorowe
flamastry, kilkadziesiąt metrów kolorowego sznurka, ew.
sprzęt do odtwarzania muzyki i nagłośnienia,
naklejki/ulotki
tagi: dorośli, dzieci, młodzież, przyszłość, promocja,
przestrzeń publiczna, integracja, sąsiedztwo

KROK PO KROKU

KROK 1: Tworzenie map
Dzielimy się na kilkuosobowe zespoły. Każda grupa dostaje
duży arkusz papieru, na którym rysuje mapę miejscowości/
okolicy i zaznacza atrakcyjne i charakterystyczne miejsca
– te, które warto pokazać przyjezdnym. Rozmawiamy
o tym, czym kierowali się przy wyborze. Następnie prosimy
uczestników, by na swoje mapy nanieśli miejsca, w których
chętnie spędzają czas. Sprawdzamy, czy i na ile pokrywają
się z punktami, które wydają nam się atrakcyjne turystycznie.
Zastanówmy się, z czego wynikają rozbieżności. Wybieramy
miejsce do działań: łączące różne potrzeby użytkowników,
lubiane przez nas i chętnie odwiedzane przez inne grupy
mieszkańców.
KROK 2: Sznurkowa sieć i przygotowania
Uczestnicy tworzą ze sznurka instalację – metaforę miejsca,
w którym czują się najlepiej. Rozmawiamy o wrażeniach,
dopytujemy o szczegóły. Idziemy do wybranego wcześniej
miejsca, zastanawiamy się, które elementy przestrzeni mogą
stać się częściami sieci (np. donice, drzewa, kosze na śmieci).
Wybieramy datę i godzinę naszej akcji w zależności od tego,
czy zależy nam na zwróceniu uwagi osób, którzy przechodzą
przez to miejsce, idąc do pracy/szkoły, czy raczej na udziale

niedzielnych spacerowiczów. Pomyślmy o dodatkowych
atrakcjach: może to być rodzaj sceny, z której będziemy
zapraszać do udziału, przygotujmy naklejki/ulotki z treścią,
którą chcemy przekazać.
KROK 3: Akcja w przestrzeni publicznej
Wybranego dnia montujemy instalację i zachęcamy
przechodniów do dołączania się do naszej sieci poprzez
przywiązywanie kolejnych kawałków sznurka, do rozmów
o sposobach korzystania z dostępnych miejsc, wspomnień
i zabawy. Warto zrobić fotograficzną dokumentację
wydarzenia, którą potem możemy pokazać w internecie lub
w naszej instytucji w formie małej wystawy.

WARIANTY

Sieć-pajęczynę można stworzyć z innych elementów, sznurek
można zastąpić krzesłami, poduchami. Najważniejsze jest
stworzenie inspirującej przestrzeni łączącej różne potrzeby
jej użytkowników.
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