PARTNESRTWO LOKALNE
WSPÓLNIE
S p ra wo zd a n ie z re a liza cji d zia ła ń skie ro wa n ych d o m ieszka ń có w
S zc ze cin ka w 2 0 14 ro ku .
W okresie od stycznia do grudnia 2014 w funkcjonowanie Partnerstwa „Wspólnie”, które
zawiązało się w roku 2012 zaangażowanych było 7 instytucji i 2 organizacje pozarządowe. Są to:
Miasto Szczecinek,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku,
Stowarzyszenie Sportowe „Pomagamy Dzieciom”,
Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku,
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Szczecinku,
Powiatowa Komenda Policji w Szczecinku,
Komenda Straży Miejskiej w Szczecinku
Ponadto deklaracje przystąpienia do Partnerstwa złożyły dwie kolejne organizacje
pozarządowe Stowarzyszenie „Atut” i Fundacja „Przystań”.
Za koordynację działań prowadzonych w ramach Partnerstwa odpowiada animator
społeczności lokalnej, pracownik MOPS w Szczecinku. Stałym elementem funkcjonowania
Partnerstwa są cykliczne spotkania robocze. Służą one wypracowaniu głównych założeń, działań
i podziału zadań pomiędzy członków partnerstwa. W 2014 roku, odbyły się 4 spotkania, w tym jedno
szkoleniowe pn. „Budowanie i wzmacnianie zespołu partnerskiego”, które poprowadził trener Centrum
Aktywności Lokalnej.
Od pomysłu do działania
Pierwsze spotkanie Partnerstwa w lutym 2014 roku zostało poświęcone na omówienie
i przyjęcia działań, które będą realizowane w tym roku. Dyskusja skupiła się wokół propozycji Pani
Anny Wachowiak (Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom) objęcia działaniami integracyjnymi
mieszkańców osiedla „Zachód”. Pani Anna wskazała na anonimowość mieszkańców dużych bloków
mieszkalnych, brak więzi sąsiedzkich, a nawet na brak wrażliwości na trudne sytuacje życiowe
sąsiadów. Te doświadczenia i tą wiedzę czerpała ona z kontaktów z dziećmi i dorosłymi przy okazji
spotkań i rozmów związanych ze świetlicą środowiskową „Koniczynka” prowadzoną przez
Stowarzyszenie. Obserwacje te potwierdzili inni uczestnicy spotkania. W rezultacie, po rozważeniu
innych propozycji pozostałych uczestników spotkania przyjęto, iż w 2014 r. działania Partnerstwa
„Wspólnie” będą realizowane na rzecz integracji mieszkańców osiedla „Zachód” w Szczecinku.
Jednakże ze względu na znaczny obszar, który to osiedle obejmuje, a tym samym też dużą liczbę
mieszkańców obszar działań został zawężony do ulicy Połczyńskiej. Równocześnie prowadzona
będzie kampania społeczna dla mieszkańców Szczecinka na rzecz podnoszenia ich aktywności oraz
wrażliwości na potrzeby osób z najbliższego sąsiedztwa.
Podjęte decyzje zbiegły się w czasie z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego otwartym konkursem ofert skierowanym do organizacji pozarządowych
na sfinansowanie działań aktywizujących społeczność lokalną. Wniosek o sfinansowanie
zaplanowanych działań złożyło w tym konkursie stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek. Projekt
pn. Razem Możemy Więcej uzyskał wysoką ocenę Komisji Konkursowej i został przyjęty
do finansowego wsparcia z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
Realizacja Projektu Razem Możemy Więcej
Poprawa relacji sąsiedzkich, uwrażliwienie na potrzeby osób mieszkających w tym samym
bloku i integracja mieszkańców to cele działań prowadzonych przez członków Partnerstwa,
realizatorów projektu „Razem Możemy Więcej”. Działania projektowe prowadzone były dwutorowo.
Jednocześnie prowadzono kampanię społeczną skierowaną do wszystkich mieszkańców Szczecinka
i aktywizowano mieszkańców dwóch bloków przy ul. Połczyńskiej na osiedlu Zachód.
Kampania społeczna.
Kampania prowadzona była pod hasłem „Poznaj Swojego Sąsiada” i obejmowała:
produkcję i emisję w lokalnym radio „Eska” spotu radiowego promującego wspólne działania
sąsiedzkie (spot radiowy w załączeniu),

przeprowadzenie konkursu fotograficznego dla mieszkańców Szczecinka pod nazwą „Poznaj
Swojego Sąsiada”. Tematyka konkursowa zdjęć była nakierowana na sąsiedzką aktywność,
na wspólne spędzanie czasu wolnego. Na konkurs wpłynęło 25 prac fotograficznych.
audycje radiowe i telewizyjne prezentujące mieszkańcom Szczecinka działania projektowe.
Aktywizowanie mieszkańców wybranego obszaru osiedla Zachód.
To działanie prowadzone było bezpośrednio na osiedlu i obejmowało:
diagnozę relacji sąsiedzkich mieszkańców ulicy Połczyńskiej. Diagnoza została
przeprowadzona w kwietniu i maju 2014 roku poprzez badania ankietowe. Miała ona formę
bezpośredniej rozmowy z mieszkańcami. Ankieterki Funduszu Tratwa Szczecinek dotarły do
100 osób, odpowiedzi na pytania ankietowe udzieliło 40 osób. Wyniki ankiet potwierdziły
główne założenia projektu (analiza zebranych informacji w załączeniu)
dostarczanie poprzez ulotki i broszury wiedzy o funkcjonującym w naszym mieście systemie
wsparcia dla osób będących w trudnej sytuacji,
przeprowadzenie dwóch pikników sąsiedzkich przy blokach ulicy Połczyńskiej. Pierwszy piknik
został zorganizowany przez uczestników Partnerstwa w czerwcu 2014 roku. Forma tego
pikniku to Dzień Sąsiada dla mieszkańców ulicy Połczyńskiej. W jego trakcie odbyło się
wspólne śpiewanie znanych i popularnych piosenek, przeprowadzono gry i zabawy dla dzieci.
Drugi Piknik Sąsiedzki został przeprowadzony we wrześniu 2014 roku. W czasie tej imprezy
dzieci mogły bawić się na dmuchanym zamku, brać udział w grach i zabawach sportowych,
a całe rodziny były zapraszane do konkursów sprawnościowych. Na uczestników
przygotowany był słodki poczęstunek oraz drobne nagrody. W czasie tego spotkania zostały
podane wyniki i zostały wręczone nagrody dla zwycięzców konkursu fotograficznego.
W piknikach uczestniczyło ok.150 osób (dokumentacja fotograficzna w załączeniu).
Efekty i plany na przyszłość
Nasze działania spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców bloków przy ulicy
Połczyńskiej, co potwierdza ich obecność na organizowanych imprezach i wyrażanie zgody na udział
w badaniach ankietowych, a przede wszystkim wyłonienie lokalnych liderów i zawiązanie się
grupy inicjatywnej, która po zakończeniu naszego projektu samodzielnie zrealizowała
spotkanie integracyjne dla mieszkańców osiedla.
Jednocześnie efekty realizacji Projektu „Razem Możemy Więcej” prezentują następujące
liczby:
pozyskano z budżetu woj. Zachodniopomorskiego 7 500 zł. na aktywizowanie i integracje
mieszkańców Szczecinka
odbyło się 70 emisji spotu radiowego „Poznaj Swojego Sąsiada”,
udzielono 6 wywiadów telewizyjnych informujących o działaniach projektowych,
rozdysponowano wśród mieszkańców 500 sztuk ulotek informujących o lokalnym systemie
wsparcia i 100 plakatów o działaniach projektowych zapraszających do udziału
w wydarzeniach środowiskowych,
w mediach społecznościowych i na portalach miejskich zamieszonych zostało 28 informacji
o prowadzonych działaniach,
wpłynęło 25 prac fotograficznych na konkurs fotograficzny,
zorganizowano jedno szkolenie skierowane do 15 członków Partnerstwa,
ogółem w wydarzeniach plenerowych uczestniczyło 150 mieszkańców ulicy Połczyńskiej
i okolicznych bloków.
Spotkanie członków Partnerstwa, na którym dokonano podsumowania z realizacji projektu
„Razem Możemy Więcej” odbyło się w listopadzie 2014 roku. Najlepszą oceną były głosy
mieszkańców wskazujące na potrzebę kontynuowania podobnych działań. Po dyskusji i analizie
potrzeb innych dzielnic miasta, członkowie Partnerstwa ustalili, iż kolejnym obszarem objętym
aktywizacją społeczną będą okolice Biblioteki Miejskiej przy ulicy Jeziornej. Szczegółowy zakres tych
działań i podział zadań pomiędzy Partnerów zostanie przeprowadzony w trakcie pierwszych spotkań
Partnerstwa w roku 2015.
Szczecinek, dnia 23 lutego 2015 r.
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