AKTYWNI MIESZKAŃCY - JAK LEPIEJ PARTYCYPOWAĆ W PLANOWANIU?
_____________________________________________________________________________________________________________________

Już w najbliższą środę, 24 maja o godz. 18:00, odbędzie się kolejne spotkanie Aktywnych
Mieszkańców - cyklu spotkań dla osób, które zmieniają lub chciałby zmieniać swoją okolicę.
Raz w miesiącu mieszkańcy Krakowa mają możliwość spotkania się i porozmawiania na temat
pomysłów na uczynienie swojego otoczenia przyjaźniejszym i lepszym do życia. Inicjatywa narodziła
się pierwotnie w Centrum Obywatelskim, które było wówczas prowadzone przez trzy organizację
pozarządowe: Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.
- Idea była taka, żeby stworzyć przestrzeń spotkania dla osób, które działają w Krakowie

w najmniejszej - lokalnej skali. Miałam wrażenie, że tego rodzaju inicjatywy sieciujące, które istnieją
do te pory (np. Ambasada) dotyczą działań ogólnokrakowskich, a brakowało miejsca dla tych, których
skala działań ogranicza się do dzielnicy czy osiedla. Drugą ideą było to, żeby oprzeć się na potencjale
samych aktywistów - stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji
i nawiązywania kontaktów – opowiada o początkach spotkań Małgorzata Spasiewicz-Bulas,
pomysłodawczyni Aktywnych Mieszkańców.
Po zmianie operatora krakowskiego Centrum Obywatelskiego mieszkańcy postanowili kontynuować
ideę comiesięcznych spotkań, jednocześnie nieznacznie zmieniając ich formułę. Obecnie wydarzenie
za każdym razem odbywa się w innym miejscu, ale tak jak wcześniej, każde spotkanie dotyczy innego
tematu przewodniego, np. Inicjatywa Lokalna, zieleń miejska, pikniki.

- Na jednym spotkaniu Aktywnych rozmawialiśmy co dalej. Wiedzieliśmy, że w dalszym ciągu chcemy
aby dołączały do nas nowe osoby. Dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, aby każde kolejne spotkanie
odbywało się w innej części Krakowa oraz podobnie jak to miało miejsce w Centrum Obywatelskim
spotkania mają być przyjazne rodzicom i ich dzieciom. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy aktywny
mieszkaniec Krakowa będzie miał większą możliwość przyjścia i poznania na spotkaniu innych
aktywnych – mówi Piotr Salata-Kochanowski z Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju
Miast, współorganizator majowego spotkania.
Tematem najbliższego wydarzenia ma być partycypacja w planowaniu. Podczas niego mieszkańcy
będą mieć okazję porozmawiania ze specjalistami zajmujących się na co dzień planami miejscowymi
i dowiedzenia się praktycznych informacji związanych z tworzeniem planów miejscowych, w tym
możliwości włączenia się w proces mieszkańców.

Chcielibyśmy przybliżyć mieszkańców plany miejscowe (MPZP) – jak je czytać oraz na jakich etapach
procedury mogą uczestniczyć mieszkańcy. Jak dobrze napisać uwagę do planu, aby była bardziej
zrozumiała dla projektanta, a tym samym zwiększyć szansę, że finalnie zostanie uwzględniona –
zapowiada Magdalena Miśkowiec, planistka z Instytutu Rozwoju Miast, współorganizatorka spotkania.
Obecnie Aktywni Mieszkańcy spotykają się co miesiąc w innej części Krakowa. Chociaż każde
wydarzenie ma z góry zaplanowany temat przewodni, to nieodłącznych elementem inicjatywy jest
element integracyjny, gdzie uczestnicy mogą się poznać i dowiedzieć o wzajemnych działaniach lub

planowanych inicjatywach w Krakowie, oraz wymienić się doświadczeniami i wesprzeć pomysły, np.
znaleźć inne osoby chętne do pomocy.
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Majowe spotkanie odbędzie się w środę 24 maja o godzinie 18:00 dzięki uprzejmości Instytutu Rozwoju
Miast w Krakowie przy ul. Cieszyńskiej 2. Budynek ma windę. Na czas spotkania będzie również
zagospodarowany kącik zabaw dla dzieci.

Informacje o wydarzeniu:
http://obserwatorium.miasta.pl/
http://bit.ly/AktywniMieszkańcy

Organizatorzy majowego spotkania:
Piotr Salata-Kochanowski, tel. 791641197
Magdalena Miśkowiec, tel. 502819270

