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Promujący ideę lokalności i współpracy
projekt współtworzony przez
konsorcjum 4 Organizacji,
współfinansowany ze środków m.st.
Warszawy i realizowany w okresie od
sierpnia 2016 r. do grudnia 2017 r., na
obszarze Targówka - skoncentrowanie
na Targówku Mieszkaniowym
i Fabrycznym.

Kto?
Warszawskie, doświadczone organizacje pozarządowe:
 Stowarzyszenie dla Rodzin
 O.T.TRAD. Szansa
 Stowarzyszenie Mierz Wysoko
 Fundacja Akademia Innowacji

Dla kogo?
Społeczności lokalnej z terenów rewitalizowanych
w Dzielnicy Targówek. Projekt kierowany jest
kompleksowo do wszystkich mieszkańców Targówka,
grup formalnych i nieformalnych, zróżnicowanych
wiekowo i pod względem życiowych doświadczeń:
 dla dzieci, młodzieży i rodzin
 dla osób niepełnosprawnych
i z trudnościami
 dla seniorów
 dla cudzoziemców

Gdzie?
Działania na Targówku Fabrycznym zakotwiczone wokół Cafe Sąsiad
Działania na Targówku Mieszkaniowym (rejon rewitalizowany - ulice Radzymińska/ Święciańska/
Barkocińska/ Junkiewicz/ Gorzykowska) zakotwiczone w nowo otwartym lokalu Towarzystwa Rozwijania
Aktywności Dzieci “Szansa”, w którym będzie prowadzony Klub Są-SIADA
Cel = łączenie perspektyw i zaaranżowanie twórczego ruchu mieszkańców Dzielnicy.
Założeniem projektu MySąsiedzi i zaangażowanych w niego Organizacji jest:





pobudzenie, wykorzystanie i wspieranie potencjału tkwiącego w różnorodności terenu objętego działaniami
wzmocnienie już istniejących oraz tworzenie nowych więzi lokalnych
zbliżanie środowisk
niwelowanie dzięki dialogowi i wspólnej pracy negatywnych oddziaływań oraz wzajemnych uprzedzeń.

Konsorcjum organizacji stworzyło dla mieszkańców Targówka zintegrowany i w miarę potrzeb na bieżąco
modyfikowany system działań, w który wpisują się:
Jeśli mieszkasz na Targówku Mieszkaniowym lub na Targówku Fabrycznym i masz pomysły na działania lub
chciałbyś/chciałabyś zacząć działać na rzecz swoją i Sąsiadów zapraszamy do kontaktu!
Jeśli organizujesz wydarzenie na Targówku – daj nam znać – zamieścimy informacje
w naszym Informatorze Lokalnym oraz gazetce!
Zapraszamy do przesyłania swoich tekstów i odwiedzania Internetowego Informatora Lokalnego!
mysasiedzi@stowarzyszeniedlarodzin.pl; www.infotargowek.org/informator-lokalny







aktywizacja i integracja społeczności
wymiana międzypokoleniowa
poznanie, dokumentowanie i promowanie „małej ojczyzny”
zachęcanie i umożliwienie różnych form aktywnego wypoczynku
edukacja i dialog wielokulturowy.

Ważną część zadania stanowi również:



rozbudowanie analogowego oraz Internetowego przepływu informacji oraz
uzupełnienie go o przekaz w innych językach.

Projekt „My-Sąsiedzi” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

Obszary działań
Sąsiedzki
1. Targówek Sąsiedzki

Rekreacyjny

Wielokulturowy

Działania, w których Sąsiedzi mają okazję:
poznać się, wspólnie działać, uczestniczyć w wydarzeniach na
terenie miejsca swojego zamieszkania.

Targówek

Zapraszamy na:
Po-Informowany

Edukacyjny i
Multimedialny

Aktywny Społecznie

pikniki sąsiedzkie, animacje podwórkowe, warsztaty
rozwojowe, twórcze i integracyjne w miejscach aktywności
lokalnej oraz do poznania naszych animatorów społeczności
lokalnej oraz animatorów osób niepełnosprawnych!
2.Targówek Aktywny Społecznie

Zachęcamy i pomagamy rozmaitym grupom obecnym na Targówku w aktywnym działaniu na rzecz innych.
Wspieramy rozwój wolontariatu w wymiarze lokalnym i sąsiedzkim - w sezonie jesiennym zapraszamy młodzież
do grupy „Młodzi, aktywni dla innych”. Ruszamy z cyklem spotkań „Herbatka dla Sąsiadka” – spotkania
i współpraca wolontariuszy z osobami potrzebującymi. Odbędziemy także serię spotkań z firmami, które mają
swoje siedziby na Targówku, a w ich trakcie przybliżać będziemy ideę wolontariatu pracowniczego i zachęcać
pracowników firm do włączania się w działania organizacji pozarządowych.
3. Targówek Edukacyjny i Multimedialny
„Mała ojczyzna” przedstawiona przy użyciu współczesnych technologii! Rozmaite warsztaty multimedialne dla
mieszkańców Targówka i okazja by włączyć się w realizację projektów, w wyniku których przedstawiona zostanie
lokalna historia i kultura. Prezentacja działalność lokalnych liderów, cykl „Zwykli Nie-Zwykli Targówka”,
wystawa zdjęć dokumentujących lokalnych liderów - osoby aktywne na rzecz społeczności, przedsiębiorcze lub
wspierające innych, stanowiące przykład dla Sąsiadów i młodzieży, pokazujące jak ważne jest angażowanie się
w sprawy społeczności, spotkania z lokalnymi „Zwykłymi Nie-Zwykłymi”.
4. Targówek Rekreacyjny
Zdrowy duch, w zdrowym ciele. Zapraszamy do wspólnego wytyczenia tras wycieczkowych (spacerowych
i rowerowych) z najciekawszymi miejscami dzielnicy. Wspólne spacery oraz wycieczki rowerowe prowadzone
będą przez przewodników. Seniorów zapraszamy na zajęcia sportowe w ramach cyklu „Fit na Targówku”
przygotowane specjalnie dla nich.
5. Targówek Wielokulturowy
Targówek to miejsce spotykania się wielu kultur, to na Targówku znajduje się również jedyny w granicach
Warszawy Ośrodek dla Cudzoziemców. Zachęcamy i inicjujemy spotkania, twórczą wymianę z innymi
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Cudzoziemców. Wspieramy integrację Dzielnicy.
6. Targówek Po-Informowany
Kluczem dla stworzenia projektu bazującego na potencjale lokalnym jest dobre poinformowanie. W naszym
projekcie będziemy dbać o dobry przepływ informacji, zbieranie wiadomości o oddolnych inicjatywach, grupach
nieformalnych i wydarzeniach sąsiedzkich realizowanych w ramach oraz poza projektem i ich przekaz dalej.
Zajmiemy się promocją wydarzeń, będziemy zabiegać o tłumaczenie naszych informacji na inne języki,
z preferowanym językiem rosyjskim – tak, aby treści stały się dostępne dla mieszkańców Ośrodka dla
Cudzoziemców przy ul. Księżnej Anny. Na stronie internetowej zbierać będziemy informacje o wydarzeniach na
terenie dzielnicy w ramach „Informatora Lokalnego” . Co miesiąc wydawana będzie także Gazetka Lokalna udostępniana w ważnych miejscach dla społeczności lokalnych.

Witajcie Sąsiedzi!
Jesteśmy zespołem pedagogów, ekspertów i społeczników
o podobnej misji, który funkcjonuje od 2004 roku. Obecnie działamy na
terenie trzech warszawskich dzielnic: Pragi-Północ, Wawra
i oczywiście Targówka. Pierwsze kroki na Targówku Fabrycznym
postawiliśmy w 2013 roku, rozpoczynając działania w ramach projektu
My Targówek. Było to wspólne przedsięwzięcie kilku organizacji
pozarządowych i instytucji działających na tym terenie. Nadal widząc potrzebę wsparcia mieszkańców Targówka,
postanowiliśmy kontynuować projekt. Naszym głównym celem jest stworzenie warunków do pełnego rozwoju
społecznego i intelektualnego dzieci i młodzieży zamieszkujących ten obszar. Cel ten, jako konsorcjum
My Targówek, realizowaliśmy poprzez organizację różnego rodzaju działań edukacyjnych, animacyjnych
i sportowych. Poprzez te kilka lat pracy na Targówku przekonaliśmy się jak ogromny potencjał drzemie
w Was – mieszkańcach Targówka, SĄSIADACH. Dlatego teraz postanowiliśmy zrobić też coś dla Was
i wspólnie z Wami w ramach projektu My-Sąsiedzi! Spotkacie nas na piknikach czy korytarzach
„targówkowych” firm, opracujemy wspólnie z Wami trasy rowerowe po Targówku. A może to z Waszymi
dzieciakami spróbujemy zrobić coś dla Was – społeczności lokalnej Targówka? Dołączycie do nas?
www.mierzwysoko.org.pl
W ramach projektu: Młodzi aktywni dla innych, wolontariat pracowniczy, rowerem i pieszo po Targówku, Fit na
Targówku (Nordic Walking, Tai Chi, joga, zumba), szkolenia dla kadry z pracy w środowisku wielokulturowym.
Od 1992 r. dająca możliwości maluchom i ich rodzicom, najmłodszym
uczniom, artystom, nauczycielom, środowisku przedszkolnemu,
wolontariuszom i liderom dobrych praktyk. Zainteresowania programowe
Stowarzyszenia od lat skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego
środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły) - aktywnego
wspierania, przekazywania wiedzy i umiejętności, polepszania i rozwijania.
W ramach projektu: prowadzenie Klubu Są-SIADA – ul. Radzymińska 111a\113, a tam m. in. Wymiennik
Usług i Rzeczy, jednodniowe muzeum, liczne warsztaty i spotkania, Herbatka dla Sąsiadka, „Zwykli Nie-Zwykli
Targówka”, spacerki lokalne. www.szansa.warszawa.pl
Fundacja Akademia Innowacji od 2013 roku realizuje projekty
z pogranicza pomocy społecznej, kultury i edukacji. Swoje działania kieruje
do społeczności lokalnych na terenach rewitalizowanych m. st. Warszawy,
włączając się w działania inspirowane lokalnymi tradycjami, a jednocześnie
wykorzystujące nowoczesne techniki cyfrowe. Organizowaliśmy wyjazdy
dla młodych warszawiaków, które były skierowane do osób ze środowisk
defaworyzowanych i miały stanowić inspirację oraz aktywizować ich do
realizowania własnych pasji. Ważnym elementem działalności Organizacji
jest odkrywanie i upamiętnianie historii rodziny Wedlów, oprowadzanie grup po fabryce czekolady i upowszechnianie
wiedzy związanej z ostatnim właścicielem fabryki przy ul. Zamojskiego. fb.com/akademiainnowacji

W ramach projektu: pikniki sąsiedzkie, warsztaty w Cafe Sąsiad, O! Targówek - warsztaty twórcze.
Działania na rzecz Rodziny – od wielu lat oferuje kompleksową
pomoc i wsparcie dla całych rodzin i ich poszczególnych członków.
Prowadzi szereg zajęć specjalistycznych i animacyjnych, współtworzy
liczne projekty na terenie Targówka i aktywnie angażuje się w lokalne
działania.
www.stowarzyszeniedlarodzin.pl
W ramach projektu: animacje podwórkowe, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, Informator Lokalny
i Gazetka Lokalna.

