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Light a lamp w Malmo
 Cel główny: poprawa poczucia bezpieczeostwa mieszkaoców Malmo
 Cele poboczne: integracja mieszkaoców, wzrost poziomu
identyfikacji ze swoją okolicą, stworzenie modelu partycypacji,
który umożliwiałby zebranie opinii od różnych grup mieszkaoców
 Czas trwania: od 2007 roku
 Projekt realizowany jest po kolei we wszystkich dzielnicach
 W każdej z nich w centralnym miejscu ustawianą wielką różową
lampę
 Organizator: Urząd Miasta we współpracy z policją
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Light a lamp w Malmo
 Informacje dystrybuowane za pomocą lokalnych mediów, stron
internetowych, ulotek roznoszonych po domach itp.
 Metody:
 Spotkania z mieszkaocami (ze szczególnym uwzględnieniem grup
narażonych na wykluczenie) oraz z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi i społecznymi
 Strona internetowa oraz specjalna skrzynka pocztowa, gdzie
można było się anonimowo wypowiedzied
 Spacery badawcze – poszczególne grupy mieszkaoców (młodzież,
osoby starsze, rodzice małych dzieci itp.) oprowadzały
urzędników i policjantów po dzielnicy o różnych porach dnia,
pokazując niebezpieczne miejsca i wskazując sposoby na
rozwiązanie problemów
3

Light a lamp w Malmo
 Efekty:
 Stworzenie planu działao (krótko- i długoterminowych)
zmierzających do poprawy bezpieczeostwa
 Wskazanie działao, które nie mogą byd podjęte w
przewidywalnym czasie oraz wyjaśnienie dlaczego nie mogą
byd podjęte
 Wypracowany plan w skróconej formie rozsyłany jest do
wszystkich mieszkaoców dzielnicy,
w pełnej wersji zamieszczany jest
na stronie urzędu

Źródło: www.vitalizing-democracy.org
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Neighbourhood Partnerships w Bristolu
 Cel: umożliwienie mieszkaocom większego wpływu na decyzje
dotyczące usług komunalnych oraz sposobu rozwiązywania
lokalnych problemów przez Urząd Miasta oraz policję i pomoc
społeczną
 Bristol podzielony został na 14 sąsiedztw
 W pracę partnerstw zaangażowani są lokalni policjanci, radni,
organizacje społeczne działające na obszarze danego sąsiedztwa
oraz wybrani mieszkaocy, którzy spotykają się regularnie
 Forum sąsiedzkie (4 razy w roku) – formalne spotkania
mieszkaoców dzielnicy (są one ogłaszane z wyprzedzeniem i
protokołowane), których program ustalany jest przez nich samych i
zaangażowanych urzędników
5
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Neighbourhood Partnerships w Bristolu
 Każde partnerstwo wybiera kilka najbardziej palących
dla nich problemów, którymi się zajmują
 Zajmują się problemami takimi jak: sprzątanie ulic,
utrzymywanie parków, lokalne programy
gospodarowania śmieciami, kwestie
bezpieczeostwa, opieki nad osobami starszymi czy
dostępu do edukacji
 Partnerstwa mają moc decyzyjną – mogą dysponowad
przyznanymi danemu sąsiedztwu pieniędzmi oraz
podejmowad uchwały dotyczące niektórych spraw, np.
parkowania czy bezpieczeostwa

Źródło: www.bristolpartnership.org
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Ogród sąsiedzki Heigerlein w Wiedniu
 W 2008 roku powołano organizację Gartenpolylog, której
zadaniem było stworzenie sąsiedzkiego ogrodu w jednej z
dzielnic Wiednia
 Główne cele:
 Stworzenie ogrodu, który byłby dostępny dla
mieszkaoców dzielnicy i oprócz funkcji relaksu
działał również jako miejsce spotkao
 Motywowanie mieszkaoców zaangażowanych w
tworzenie ogrodu do brania czynnego udziału w życiu
społecznym i politycznym na poziomie dzielnicy i
wyższym
 Budowanie poczucia więzi ze społecznością lokalną
 Zaangażowanie we wspólne działanie przedstawicieli
grup narażonych na wykluczenie (głównie osób
starszych, z niepełnosprawnościami i imigrantów)
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Ogród sąsiedzki Heigerlein w Wiedniu
 Zimą 2007/2008 Gartenpolylog wraz z władzami dzielnicy wybrali
puste miejsce przy Heigerleinstraße, odpowiednie do założenia
ogrodu, które pokryto warstwą ziemi i przystosowano do celów
„ogrodowych”.
 Przeprowadzono szeroko zakrojoną akcję informacyjną, podczas
której wyłoniono 26 rodzin, grup i organizacji, z których każda
dostała do dyspozycji 6 m2, gdzie mogli posadzid wybrane przez
siebie rośliny. Podobną przestrzeo oddano również okolicznej szkole,
przedszkolu i klubom seniora.
 Ogród stał się miejscem spotkao członków
społeczności, a wspólna praca sprawiła, że
powstały silne więzy sąsiedzkie.
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Ogród sąsiedzki Heigerlein w Wiedniu
 Po roku działalności ogród przekazany został w zarząd „ogrodnikom”,
czyli członkom społeczności lokalnych, którzy musieli sami zadbad nie
tylko o rośliny, ale również o miejsca spotkao, relacje zewnętrze czy
kontakty z urzędem miasta, który finansował ogród.
 W 2009 roku „ogrodnicy” powołali do życia swoją organizację, która
mogła już bez pośrednictwa Gartenpolylog podpisywad umowy z
miastem.

Źródło: www.partizipation.at
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