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PARTNERSTWO W REWITALIZACJI
WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH:
• WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
• STOWARZYSZENIA FORUM REWITALIZACJI
Z URZĘDEM MIASTA POZNANIA W RAMACH MIĘKKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ
REWITALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH W POZNANIU.

• PARTYCYPACJA W REWITALIZACJI
• DZIAŁANIA PROJEKTOWO-WARSZTATOWE I EDUKACYJNO-KULTURALNE
ORGANIZOWANE W CELU PROMOWANIA WIEDZY NA TEMAT ODNOWY
MIAST
• INSTRUMENT PRZYDATNY W ZWIĘKSZANIU AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW I
UDZIAŁU W PROCESIE ROZWOJU I REWITALIZACJI POZNANIA

KONKURSY STUDENCKIE
WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PP Z BIUREM
KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI
URZĘDU MIASTA POZNANIA

• STARY RYNEK – NOWA POSADZKA
• Propozycja kompleksowej rewaloryzacji i rewitalizacji Starego Rynku
w Poznaniu - ykl dyskusji i ko sulta ji społe z y h a te at
przyszłego harakteru, fu k ji i sposo u zagospodarowa ia Starego
Rynku.
• Konkurs studencki i plenerowa wystawa prac.
• Spotkania 20156 z udziałe Zastęp y Prezyde ta Miasta
Poznania - Pa a Mariusza Wiś iewskiego.
• Jakie fu k je a Stary Ry ku są pożąda e / dopusz zal e?
• Jakie działa ia i zjawiska powi o się wyeli i ować?
• Ko u i a jaki h zasada h przestrzeń Ry ku oże yć
udostęp ia a?
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Seminarium na temat przestrzeni publicznej – paździer ik 2008
Podczas seminarium przeprowadzono dyskusje moderowane oraz „Grę o
przestrzeń” w trzech grupach panelowych: sa orządowej, inwestorów oraz
społe z oś i lokalnych.
Dyskusja moderowana iała na celu rozpoznanie sytuacji poszczególnych
grup interesariuszy, ich sposobu postrzegania przestrzeni publicznej oraz ich
pozycji w staraniach o realiza ję swoich postulatów i aspiracji.
Celem gry przestrzennej
yło poznanie motywów postępowa ia
poszczególnych grup w kreowaniu przestrzeni publicznej, rozpoznanie
mechanizmów i efektów ich działań. Gra doty zyła dwóch przykładów
studialnych – położo y h w strefie śród iejskiej i miejskiej.

Konferencja naukowa na temat przestrzeni publicznej - 2009
Seminarium z 2008 roku i konferencja w 2009 roku yły kolejnymi etapami
prowadzą y i do powstania projektu Poz ańskiej Karty Przestrzeni
Publicznej - dokumentu ideowego i programowego dla kreowania polskiej
przestrzeni publicznej.
W założe iu Karta jest adresowana do środowisk róż y h interesariuszy
przestrzeni publicznej. Zawiera informacje m.in. o tym, czym jest dobro
wspólne i przestrzeń publiczna, kto ją kształtuje oraz co w tym kształtowa iu
przeszkadza. Wskazuje rów ież zadania, jakie stoją przed użytkow ika i,
inwestorami i właś i iela i.
http://www.poznan.pl/

III Kongres Urbanistyki Polskiej
Poz ań 2009

Podczas Kongresu prezentowana yła i ostatecznie przyjęta Poz ańska Karta
Przestrzeni Publicznej.
www.tup.pl
Głów y wnioskiem Kongresu yło stwierdzenie niedostatecznego poziomu
edukacji społe zeństwa na temat przestrzeni publicznej, szczególnie wśród
dzieci i łodzieży.
Karta jest wyrazem troski o przestrzeń pu li z ą jako o dobro wspólne.
Wskazuje na zagroże ia, jakie wy ikają z braku d ałoś i o ota zają ą nas
przestrzeń oraz wytycza pożąda e kierunki zmian w zachowaniach
społe z y h i przepisach prawa w tym zakresie.

Warsztaty CREA.RE. 2012-2013
Miasto Poz ań we współpra y z 12 partnerami z ałej Europy realizowało w
latach 2012-2013 projekt CREA.RE. – „Kreatyw e Regiony”, który
ko e trował się na czynnikach rozwoju sektorów kreatywnych regionów i
miast Europy. Jego głów y celem yło zaa gażowa ie lokalnych władz w
promowanie kultury jako źródła rozwoju lokalnego.
W 2012 roku w wyniku warsztatów powstała koncepcja cyklu edukacyjnego,
którego celem jest promowanie wiedzy na temat przestrzeni publicznej wśród
ieszkań ów miasta, gdyż zauważo o, że przy zy ą braku d ałoś i o wspól ą
przestrzeń jest brak odpowiednich wzorców estetycznych oraz brak edukacji
społe zeństwa w tym zakresie.

„Wspól a nie znaczy i zyja” to projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz
przestrzeni publicznej.

Celem jest edukacja na rzecz poprawy jakoś i przestrzeni publicznej oraz
zwiększa ie świado oś i użytkow ików miasta w tym zakresie.
Realizowany w okresie od maja 2014 do maja 2015 roku na terenie miasta
Poznania przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie z
Miastem Poz ań oraz Wydziałe Architektury Politechniki Poz ańskiej,
o jęty szeregiem Patronatów Honorowych, Medialnych i Mecenatem.

„Wspól a nie znaczy i zyja”
Projekt, który
iał zapo zątkować kompleksowy program edukacji
poświę o y przestrzeni publicznej w ałej Polsce.
Finansowany z dotacji w ramach dotacji dla organizacji pozarządowy h w
obszarze „Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
arodowego” przyznawanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP
oraz środków włas y h Urzędu Miasta Poznania i Stowarzyszenia Forum
Rewitalizacji.

Wspólna nie znaczy niczyja – projekt 2014-2015

Idea projektu:
• Podniesienie poziomu wiedzy społe z oś i na temat przestrzeni publicznej,
na skutek przeprowadzenia szeregu warsztatów edukacyjnych we wszystkich
grupach wiekowych.
• Kreowanie pozytywnych i świado y h postaw wszystkich użytkow ików
przestrzeni publicznej dzięki wykorzystaniu róż orod y h metod edukacji,
integracji i aktywizacji społe z ej oraz kulturowej, m.in. poprzez
przeprowadzenie gry miejskiej.
• Aktywizacja społe z oś i za ieszkują ej tereny rewitalizowane poprzez
wykorzystanie przestrzeni tych terenów do przeprowadzenia działań
przewidzianych w projekcie.

Wspólna nie znaczy niczyja – projekt 2014-2015
Projekt iał na celu przygotowanie i przeprowadzenie działań o charakterze
promocyjno-informacyjnym, doty zą y h roli, wartoś i i kształtowa ia
przestrzeni publicznej, odpowiadają y h m.in. na pytania: Czym jest
przestrzeń publiczna? Jak ależy o ią d ać i dlaczego?
Wśród głów y h zadań projektu z alazło się opracowanie ateriałów
dydaktycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacji (od
przedszkolnej po uczelnie wyższe), publikacja książki kształtują ej pozytywne
zachowania i wzorce postępowa ia w związku ze wspól ą przestrze ią, a
także upowszechnienie przeprowadzonych działań w skali kraju, np. poprzez
orga iza ję konferencji dla miast.

Wspólna nie znaczy niczyja – projekt 2014-2015
Materiały edukacyjne
Opracowane zostały uniwersalne ateriały edukacyjne w formie scenariuszy
zajęć u ożliwiają y h przeprowadzenie warsztatów w róż y h grupach
wiekowych – od przedszkolaków, poprzez uczniów, studentów, nauczycieli, aż
po seniorów.

Materiały edukacyjne powstały na podstawie elementarnych zagad ień ujęty h
w Karcie Przestrzeni Publicznej i wyselekcjonowanych przez ekspertów.
Dydaktycy tworzą
ateriały edukacyjne, starali się zawrzeć w nich jak
ajwię ej informacji związa y h z pro le atyką projektu i jed o ześ ie
dostosować je do docelowej grupy wiekowej.
Przeprowadzono serię warsztatów (ok. 30, z ok.750 uczestnikami), w tym dla
studentów i grupy osób działają y h na rzecz przestrzeni publicznej – radnych
miejskich, lokalnych liderów, osiedlowych dziennikarzy. Warsztaty yły
poprzedzone szkoleniami dla prowadzą y h.

„Wspól e nie znaczy niczyje, czyli o
podwórkach i ulicach oś dla dziecka
i rodzi a”

Książka jest adresowana do dzieci,
łodzieży
oraz
dorosły h
i
popularyzuje najistotniejsze kwestie
doty zą e właś iwy h za howań w
przestrzeni publicznej i pożąda y h
działań na jej rzecz.

„Wspól e nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach oś dla dziecka i
rodzi a”

Książka powstawała w sposób nietypowy, jej koncepcja rodziła się w burzliwej
dyskusji iędzy autorami a ekspertami. Kto ędzie od ior ą? Jak połą zyć
walory literackie z treś ia i wyrastają y i z Karty Przestrzeni Publicznej?
Punktem wyjś ia yło przekonanie, że y trafić do czytelników - od dzieci do ich
rodziców.
Założo o wię , że bardzo istot ą zęś ią publikacji ędzie warstwa plastyczna,
która powinna yć atrakcyjna zarówno dla dzieci jak i dla dorosły h.

Najpierw powstał zarys tekstu dla dzieci, do którego zostały dopisane
szkice dla dorosły h ś iśle łą zą e się z treś ią opowiadania – tzw.
„piguły”.
Jest ich 10 i poruszają ajważ iejsze aspekty kreowania przestrzeni
publicznej np. kwestii odpowiedzial oś i za przestrzeń, jej estetyki,
partycypacji, problemów i atutów.
Pierwszymi krytykami owopowstałego opowiadania zostały dzieci z
Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka. Pilnie słu hały opowiadania i wyrażały
swoje opinie.

Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach oś dla dziecka i rodzica
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