OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla

nazwa podmiotu

Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla

dokładny adres

ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok

gmina

Białystok

powiat

białostocki

województwo

podlaskie

telefon

502 671 712

adres strony internetowej

www.aktywneosiedlabialystok.pl

faks

-

adres e-mail

sekretariat@sm-slonecznystok.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
X w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
X w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza

X

działalność edukacyjna i wychowawcza

X

działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia

X

działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla objęło swoim działaniem trzy osiedla Spółdzielni
Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku, a dokładnie osiedla: Zielone Wzgórza, Leśna
Dolina i Słoneczny Stok.
Porozumienie jednoczy kilkanaście instytucji. Tworzy je: Wojewoda Podlaski i Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, organizacje, kluby osiedlowe, przedstawiciele
policji, parafie oraz wszyscy, którzy działają na rzecz aktywizacji mieszkańców osiedli z
terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, integrują społeczność lokalną, dążą
do współpracy międzypokoleniowej oraz zwiększają poczucie akceptacji dla różnorodności i
wielokulturowości mieszkańców.

5. Opis działań
Dnia 18 września 2013 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” zostało
podpisane porozumienie „Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla”.
Porozumienie jednoczy kilkanaście instytucji. Tworzy je: Wojewoda Podlaski i Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, organizacje, kluby osiedlowe, przedstawiciele
policji, parafie oraz wszyscy, którzy działają na rzecz aktywizacji mieszkańców osiedli
z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, integrują społeczność lokalną, dążą
do współpracy międzypokoleniowej oraz zwiększają poczucie akceptacji dla różnorodności
i wielokulturowości mieszkańców.
Podpisanie porozumienia poprzedziły spotkania zainteresowanych podmiotów, na których
przedstawiono kilkadziesiąt propozycji działań, tj.: organizacja wydarzeń lokalnych,
festynów, pikników, szkoleń, warsztatów, imprez sportowych, meetingów edukacyjno –
informacyjnych, aktywność na portalach społecznościowych oraz tworzenie ofert edukacyjno
– rekreacyjnych.
Wszystkie wyżej wymienione działania realizowane są w czterech blokach: bezpieczeństwo,
integracja, dzieci i młodzież, osoby starsze.
Treść porozumienia:
PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWNEGO OSIEDLA
Jako reprezentanci różnych instytucji oraz organizacji społecznych zawiązujemy
Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla. Chcemy pokazać, że mieszkańcy osiedli SM ,,Słoneczny
Stok” potrafią się zintegrować i zorganizować, by wspólnie dbać o rozwój społeczności lokalnej.
Razem chcemy rozwiązywać lokalne problemy, aby na naszych osiedlach
wszyscy czuli się bezpiecznie, aby czuli, że tworzymy wspólnotę.
Chcemy, by nasze osiedla tętniły życiem, rozwijały się, integrowały się i stwarzały dobrą atmosferę
pełną akceptacji dla różnorodności jej mieszkańców.
Będziemy wspólnie podejmować inicjatywy, przedsięwzięcia i działania na rzecz naszych mieszkańców.
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Funkcjonujemy na tych osiedlach i stanowimy jego potencjał społeczny.
Chcemy połączyć nasze siły, by skuteczniej działać dla naszej społeczności lokalnej.
18.09.2013 r. Białystok
Partnerami porozumienia "Partnerstwo na rzecz Aktywnego Osiedla" są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Miejski w Białymstoku
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słoneczny Stok"
KWP Białystok
Stowarzyszenie "My dla innych"
Stowarzyszenie "Akademia plus 50"
Stowarzyszenie "SZANSA"
Stowarzyszenie DTS Helios
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr. 9
Publiczne Gimnazjum nr 18
Szkoła Podstawowa nr 49
Szkoła Podstawowa nr 44
Szkoła Podstawowa nr 43
Przedszkole Samorządowe nr 50
MOKS Słoneczny Stok
Mini Klub SM Słoneczny Stok
Klub Kaktus
MOPR
Parafia Prawosławna św. Jana Teologa
Parafia św. A.Boboli

Działania Partnerstwa na Rzecz Aktywnego Osiedla:
1. Rajd ACTIVUS - zorganizowany na początku października 2013 roku wielokulturowy rajd
integracyjny zorganizowany dla dzieci z osiedli Słoneczny Stok, Zielone Wzgórza oraz
Leśna Dolina. Uczestnikami byli uczniowie Szkół Podstawowych oraz dzieci przebywające
w świetlicach socjoterapeutycznych. Rajd odbył się na pograniczu polsko – litewskim,
dzięki czemu uczestnicy mogli zapoznać się z kulturą mniejszości litewskiej.
2. Rozgrywki sportowe – cykl rozgrywek sportowych, w którym udział wzięły dzieci ze
Szkół Podstawowych położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok.
Od października rozegrały się po dwa turniej rozgrywek w tenisa stołowego, piłki ręcznej,
futsalu oraz jeden turniej dwa ognie. Zmagania młodych sportowców przebiegały w
znakomitej atmosferze i duchu walki fair-play, zaś wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
medalami i słodyczami.
3. Spotkanie integracyjno poznawcze „Opowiedz mi o swoim kraju” – mieszkańcy osiedli
uczestniczyli w spotkaniu z Ashy Singh oraz Manal Ghalayni, które pochodzą z Indii
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i Libanu, ale działają charytatywnie w Londynie. Podczas wydarzenia uczestnicy poznali
zwyczaje, kulturę i tradycję Indii i Libanu. Spotkanie miało charakter poznawczo integracyjny. Chodziło o to, by mieszkańcy osiedli poznali się, spędzili z sobą trochę czasu,
a przy okazji dowiedzieli się czegoś ciekawego na temat innych kultur, narodowości.
4. Warsztaty kulinarne :
a) warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej - uczestnicy podczas spotkania poznali tajniki i
ciekawostki dotyczące gotowania ponieważ przy wspólnej pracy i jedzeniu najlepiej
poznaje się inność oraz zawiera nowe znajomości. Spotkanie poprowadziła Maria
Radecka, która prowadzi własną tatarską restauracje i która opowiadała o tradycji,
zwyczajach tatarskich.
b) warsztaty kulinarne kuchni bengalskiej (indyjskiej) - spotkanie, którego głównym
tematem była „Szczęśliwa bengalska wioska" poprowadził podróżnik Dariusz Rusin,
miłośnik Indii, jej ludności, sposobu życia wywodzącego się z wielowiekowej tradycji.
Pan Dariusz bardzo interesująco opowiadał o prostym życiu ludzi mieszkających w
prowincji Bengal ilustrując to slajdami ze swojej wyprawy do tej części Indii. Jego
opowieści przetykane były pieśniami modlitewnymi, które wraz z przyjaciółmi
wykonywał w języku bengalskim. Na zakończenie publiczność miała okazję skosztować
egzotycznych potraw przygotowanych w trakcie spotkania.
5. Akademia Rodziny - prowadzono dyżury specjalistów, do których zgłaszali się rodzice,
młodzież, którzy potrzebujący pomocy i mający trudności wychowawcze z dziećmi.
Dyżury prowadził pan Mariusz Dallemura oraz Anna Koszałkowska, która razem udzielili
pomocy około 30 osobom mający trudności z wychowaniem dzieci, mających trudności z
rodzicami, alkoholem oraz problem z dorastającą młodzieżą.
6. Wystawa fotograficzna „Zagubiony kalejdoskop” - Wystawa przedstawiała obecny
Tykocin widziany okiem dawnych technik fotograficznych, zdjęcia były czarno-białe,
często wykonane za pomocą aparatów otworkowych. Na fotografiach zostały uwiecznione
charakterystyczne dla różnych kultur zabytki np. kościół i synagoga oraz zainscenizowane
scenki z życia zwykłych mieszkańców często różnej narodowości. Zdjęcia pokazywały
jak miejsce może ludzi łączyć pomimo ich odmienności. Tym samym odwoływała się do
tolerancyjnej i życzliwej postawy jego dawnych mieszkańców wobec siebie. Wystawa
miała za zadanie skłonić mieszkańców osiedli Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok oraz
Leśnej Doliny do refleksji nad wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem "inności".
7. Warsztaty plastyczne „Ozdoby z różnych stron świata” – warsztaty zostały poprowadzone
przez panią Małgorzatę Iwańczuk. Zabrała ona uczestników (dzieci i ich rodziców) w
bożonarodzeniową podróż dookoła świata, która prowadziła przez Polskę, Ukrainę,
Wielką Brytanię, Niemcy, Szwecję, Stany Zjednoczone, Meksyk, Włochy, Danię. Uczestnicy
wykonywali tradycyjne ozdoby świąteczne z tych krajów oraz poznawali piękne legendy
opowiadające o ich powstaniu. Współpraca rodziców z dziećmi okazała się bardzo
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owocna. Dzieci zgodnie stwierdziły, że ich rodzice mają "złote ręce", a rodzice przekonali
się jak twórcze i chętne do pracy są ich pociechy.
8. Osiedlowa Wigilia – podczas spotkania mieszkańcy osiedli Słoneczny Stok, Zielone
Wzgórza oraz Leśna Dolina ubierali wspólnie osiedlową choinkę, śpiewali razem kolędy
oraz dzielili się opłatkiem z sąsiadami oraz innymi nieznanym im dotychczas ludzi. Na
rozgrzanie się przygotowany był wigilijny poczęstunek z ciepła kawą oraz herbatką.
Podczas trwania wigilii ludzie chętnie poznawali nowe osoby i brali czynny udział w
zabawach.
9. Publikacja komiksu „Witamy w Białymstoku” - w lekki i zabawny sposób porusza ważne
tematy różnorodności narodowej, etnicznej, religijnej czy kulturowej. Komiks zachęca do
otwartości na innych, do tolerancji. Tematem przewodnim książeczki są mieszkańcy
Białegostoku. Jej autorzy zwracają uwagę, iż obok Polaków, mieszkają tu przedstawiciele
innych narodów i grup etnicznych, którzy z wyboru, przypisania lub przez konieczność
trafili do naszego miasta. W pierwszej części zaprezentowane zostały motywy
przybywania tych osób określanych mianem „gości” lub „cudzoziemców” oraz problemy
nietolerancji z jakim zmagają się w życiu codziennym ze strony niektórych grup
społecznych. W drugiej części przywołany zostaje obraz „wielokulturowego Podlasia”
zamieszkałego przez różne grupy narodowe i etniczne pokojowo współegzystujące
z polskimi sąsiadami. Część trzecia natomiast porusza problematykę związaną z równością
i poszanowaniem praw ludzkich. Język komiksu został przystosowany do dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Słowa mogące sprawić dzieciom trudność, wyjaśniane są bezpośrednio
w dalszej części tekstu. Tekst komiksu rozpoczyna zwrotka ze znanego wszystkim
dzieciom „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, znanego również pod
tytułem: „Kto ty jesteś?”. Ciekawym pomysłem było uzupełnienie go w dalszej części
o akcent różnorodności społeczeństwa polskiego. Stała obecność w tekście Białegostoku
oraz architektonicznych symboli miasta sprawiają, że poruszane problemy stają się
natychmiast bliższe czytelnikowi.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla realizuje swoje zamierzone cele, zmierzające do
zaktywizowania mieszkańców osiedli z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”
poprzez:
- integrację społeczności lokalnej,
- współpracę międzypokoleniową,
- zwiększenie poczucia akceptacji dla różnorodności i wielokulturowości mieszkańców.
W załączniku dodatkowe materiały do zgłoszenia.
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Działania realizowane przez Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla sfinansowane zostały
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Wojewodę Podlaskiego. Wartość działań
wyniosła około 53 tysięcy zł. Jednak większość pracy i działań realizowana była
wolontaryjnie.
Inicjatywy podjęte przez Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla zorganizowane były
przez działalność społeczną członków Partnerstwa, w tym organizacje pozarządowe,
instytucje oraz szkoły. Miejsce realizowanych działań były udostępnione przez członków
Partnerstwa.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Partnerstwo w początkującej fazie tworzenia się grupy miało trudności z komunikowaniem
się między sobą. Ludzie się nie znali mimo, iż pracowali na tym samym osiedlu.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Każde nowe powstałe partnerstwa powinny mieć na uwadze, iż przy realizacji wspólnych
celów potrzebna jest przede wszystkim silna współpraca między sobą i chęci.
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