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„Wspólna nie znaczy niczyja” to projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz
przestrzeni publicznej.
Celem jest edukacja na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz
zwiększanie świadomości użytkowników 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 Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej,
objęty szeregiem Patronatów Honorowych, Medialnych i Mecenatem.

„Wspólna nie znaczy niczyja” to projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz
przestrzeni publicznej.
Finansowany z dotacji w ramach Programu „Edukacja” Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego ,
a także z dotacji dla organizacji pozarządowych w obszarze „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” przyznawanych
przez Wydział Kultury i Dziedzictwa UMP
oraz środków własnych Urzędu Miasta Poznania i Stowarzyszenia Forum
Rewitalizacji.

Miasto Poznań prowadzi działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej –
postulat edukacji i zmiany świadomości różnych grup społecznych w kwestii
wspólnej przestrzeni miasta.

•
•
•
•

Etapy powstawania projektu:
Seminarium na temat przestrzeni publicznej – październik 2008
Konferencja na temat przestrzeni publicznej – maj 2009
III Kongres Urbanistyki Polskiej w Poznaniu, Karta Przestrzeni Publicznej 2009
Warsztaty CREA.RE. – 2012

Seminarium na temat przestrzeni publicznej – październik 2008
Podczas seminarium przeprowadzono dyskusje moderowane oraz „Grę o
przestrzeń” w trzech grupach panelowych: samorządowej, inwestorów oraz
społeczności lokalnych.
Dyskusja moderowana miała na celu rozpoznanie sytuacji poszczególnych
grup interesariuszy, ich sposobu postrzegania przestrzeni publicznej oraz ich
pozycji w staraniach o realizację swoich postulatów i aspiracji.
Celem gry przestrzennej było poznanie motywów postępowania
poszczególnych grup w kreowaniu przestrzeni publicznej, rozpoznanie
mechanizmów i efektów ich działań. Gra dotyczyła dwóch przykładów
studialnych – położonych w strefie śródmiejskiej i miejskiej.

Konferencja naukowa na temat przestrzeni publicznej - 2009
Seminarium z 2008 roku i konferencja w 2009 roku były kolejnymi etapami
prowadzącymi do powstania projektu Poznańskiej Karty Przestrzeni
Publicznej - dokumentu ideowego i programowego dla kreowania polskiej
przestrzeni publicznej.
W założeniu Karta jest adresowana do środowisk różnych interesariuszy
przestrzeni publicznej. Zawiera informacje m.in. o tym, czym jest dobro
wspólne i przestrzeń publiczna, kto ją kształtuje oraz co w tym kształtowaniu
przeszkadza. Wskazuje również zadania, jakie stoją przed użytkownikami,
inwestorami i właścicielami.
http://www.poznan.pl/

III Kongres Urbanistyki Polskiej,
Poznań 2009
Podczas Kongresu prezentowana była i ostatecznie przyjęta Poznańska Karta
Przestrzeni Publicznej.
www.tup.pl
Głównym wnioskiem Kongresu było stwierdzenie niedostatecznego poziomu
edukacji społeczeństwa na temat przestrzeni publicznej, szczególnie wśród
dzieci i młodzieży.
Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną jako o dobro wspólne.
Wskazuje na zagrożenia, jakie wynikają z braku dbałości o otaczającą nas
przestrzeń oraz wytycza pożądane kierunki zmian w zachowaniach
społecznych i przepisach prawa w tym zakresie.

Warsztaty CREA.RE. 2012-2013
Miasto Poznań we współpracy z 12
partnerami
z
całej
Europy
realizowało w latach 2012-2013
projekt CREA.RE. – „Kreatywne
Regiony”, który koncentrował się
na czynnikach rozwoju sektorów
kreatywnych regionów i miast
Europy. Jego głównym celem było
zaangażowanie lokalnych władz w
promowanie kultury jako źródła
rozwoju lokalnego.

W 2012 roku w wyniku warsztatów powstała koncepcja przygotowania cyklu
edukacyjnego, którego celem jest promowanie wiedzy na temat przestrzeni
publicznej wśród mieszkańców miasta, gdyż zauważono, że przyczyną braku
dbałości o wspólną przestrzeń jest brak odpowiednich wzorców estetycznych
oraz brak edukacji społeczeństwa w tym zakresie.
Doprowadziło to do powstania zarysu projektu, który miał zapoczątkować
kompleksowy program edukacji poświęcony przestrzeni publicznej w całej
Polsce. Przeprowadzone w ramach projektu warsztaty pomogły stworzyć
strukturę organizacyjną i programową projektu „Wspólna nie znaczy
niczyja”.

Wspólna nie znaczy niczyja – projekt 2014-2015

Idea projektu:
• Podniesienie poziomu wiedzy społeczności na temat przestrzeni publicznej,
na skutek przeprowadzenia szeregu warsztatów edukacyjnych we wszystkich
grupach wiekowych.
• Kreowanie pozytywnych i świadomych postaw wszystkich użytkowników
przestrzeni publicznej dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod edukacji,
integracji i aktywizacji społecznej oraz kulturowej, m.in. poprzez
przeprowadzenie gry miejskiej.
• Aktywizacja społeczności zamieszkującej tereny rewitalizowane poprzez
wykorzystanie przestrzeni tych terenów do przeprowadzenia działań
przewidzianych w projekcie.

Wspólna nie znaczy niczyja – projekt 2014-2015
Projekt miał na celu przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz
przedsięwzięć promocyjno-informacyjnych dotyczących roli, wartości i
kształtowania przestrzeni publicznej, odpowiadających m.in. na pytania:
Czym jest przestrzeń publiczna? Jak należy o nią dbać i dlaczego?
Wśród głównych zadań projektu znalazło się opracowanie materiałów
dydaktycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacji (od
przedszkolnej po uczelnie wyższe), publikacja książki kształtującej
pozytywne zachowania i wzorce postępowania w związku ze wspólną
przestrzenią, a także upowszechnienie przeprowadzonych działań w skali
kraju, np. poprzez organizację konferencji dla miast.

Wspólna nie znaczy niczyja – projekt 2014-2015
Materiały edukacyjne
Opracowane zostały uniwersalne materiały edukacyjne w formie scenariuszy
zajęć umożliwiających przeprowadzenie warsztatów w różnych grupach
wiekowych – od przedszkolaków, poprzez uczniów, studentów, nauczycieli, aż
po seniorów.
Materiały edukacyjne powstały na podstawie elementarnych zagadnień
ujętych w Karcie Przestrzeni Publicznej i wyselekcjonowanych przez
ekspertów. Dydaktycy tworząc materiały edukacyjne, starali się zawrzeć w
nich jak najwięcej informacji związanych z problematyką projektu i
jednocześnie dostosować je do docelowej grupy wiekowej.

Przeprowadzono serię warsztatów (ok.30, z ok.750 uczestnikami), w tym dla
studentów i grupy osób działających na rzecz przestrzeni publicznej – radnych
miejskich, lokalnych liderów, osiedlowych dziennikarzy. Warsztaty były
poprzedzone szkoleniami dla prowadzących.

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

Książka jest adresowana do dzieci,
młodzieży
oraz
dorosłych
i
popularyzuje najistotniejsze kwestie
dotyczące właściwych zachowań w
przestrzeni publicznej i pożądanych
działań na jej rzecz.

Wspólne nie znaczy niczyje, czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i
rodzica
Książka powstawała w sposób nietypowy, jej koncepcja rodziła się w burzliwej
dyskusji między autorami a ekspertami. Kto będzie odbiorcą? Jak połączyć
walory literackie z treściami wyrastającymi z Karty Przestrzeni Publicznej?
Punktem wyjścia było przekonanie, żeby trafić do czytelników - od dzieci do ich
rodziców.
Założono więc, że bardzo istotną częścią publikacji będzie warstwa plastyczna,
która powinna być atrakcyjna zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Najpierw powstał zarys tekstu dla dzieci, do którego zostały dopisane
szkice dla dorosłych ściśle łączące się z treścią opowiadania – tzw.
„piguły”.
Jest ich 10 i poruszają najważniejsze aspekty kreowania przestrzeni
publicznej np. kwestii odpowiedzialności za przestrzeń, jej estetyki,
partycypacji, problemów i atutów.
Pierwszymi krytykami nowopowstałego opowiadania zostały dzieci z
Przedszkola nr 74 im. Misia Uszatka. Pilnie słuchały opowiadania i
wyrażały swoje opinie.

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

DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ
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