Podsumowanie działań projektu URB-INCLUSION
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Projekt URB-INCLUSION powoli dobiega końca, z tej okazji miało miejsce kilka wydarzeń
podsumowujących i promujących rezultaty prac. Tematyką tego projektu jest walka z
wykluczeniem społecznym oraz integracja mieszkańców dużych osiedli miejskich. W
Krakowie działania koncentrowały się głównie na obszarze osiedla Azory.

Pierwszą tegoroczną wiosenną imprezą było otwarcie ogrodu społecznego, w którym
już nie raz odbywały się spotkania integracyjne. Na uprzednio przygotowanych
grządkach dzieci z okolicznych szkół i świetlic zasiały kwiatki. Nasionami tych samych
kwiatów- zostali obdarowani także seniorzy, tak by mogli symbolicznie przenieść
kawałek ogrodu społecznego na swoje działki i balkony.
Jak co roku partnerzy z osiedla Azory: szkoły podstawowe, Liceum nr XIV, MOPS,
Punkt Aktywności Lokalnej, świetlica środowiskowa Chatka Puchatka, Centrum
Aktywności Seniora oraz Urząd Miasta Krakowa, w ramach projektu URB-INCLUSION,
zorganizowali także duży piknik sąsiedzki pod nazwą „Majówka Rodzinna”.
Dopisała zarówno pogoda jak i frekwencja. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy w
każdym wieku. Pracownicy instytucji organizujących festyn oraz wolontariusze zadbali
o to, by dla każdego znalazła sie jakaś atrakcja. Dzieci chętnie uczestniczyły w
konkursach i zabawach: malowaniu twarzy, puszczaniu baniek mydlanych, zajęciach z
zumby czy malowaniu ogromnego panoramicznego obrazu na folii rozciągniętej
między drzewami.
Seniorzy również mieli swoje dogodne miejsce, gdzie mogli prowadzić towarzyskie
rozmowy i obserwować bawiące się dzieciaki. Jak zwykle nie zawiodły służby
mundurowe - dzieci z zainteresowaniem oglądały radiowóz policyjny. Tradycyjnie
dużą popularnością cieszył się foodtruck z darmowym poczęstunkiem w postaci lodów
włoskich, waty cukrowej i popcornu.
Za udział w konkursach i zabawach uczestnicy otrzymywali gadżety ufundowane w
ramach projektu URB-INCLUSION. Są to zabawki zachęcające do zabaw plenerowych,
takie jak gumy do skakania, frisbee, kreda chodnikowa czy bidony na wodę.
Seniorzy z Centrum Aktywności Seniorów również przygotowali konkurs: w nagrodę
za zaśpiewanie lub zadeklamowanie utworu o Krakowie, można było otrzymać filcowe
ozdoby uszyte przez panie z koła robótek ręcznych.
Wszyscy podkreślali, że takie spotkania są bardzo ważne dla integracji mieszkańców,
a wspólna zabawa -umożliwia wzajemne poznawanie sąsiadów w różnym wieku. To z
kolei wpływa na poczucie więzi społecznych i tożsamości osiedla.
Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego nakręconego przy udziale
mieszkańców osiedla Azory oraz osób pracujących w instytucjach współdziałających
w ramach projektu. Film prezentuje, jakie pozytywne zmiany zaszły na osiedlu w
ciągu ostatnich kilku lat dzięki wspólnym akcjom różnych podmiotów.

Link do filmu: FILM URB-INCLUSION
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