RAPORT Z MIKROFESTYNU – 27.07.2019
REALIZACJA PROGRAMU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH
Z ELEMENTAMI EDUKACYJNYMI
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MIKROFESTYN - 27.07.2019
Działania, które są podejmowane w ramach projektu dotyczącego realizacji programu
partycypacji społecznej i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi mają na celu
m.in. włączenie mieszkańców i innych interesariuszy w proces rewitalizacji w Żyrardowie.
Zaplanowano organizację pięciu mikrofestynów o charakterze edukacyjno-rozrywkowym.
Pierwszy odbył się w sobotę 22.09.2018 r. na boiskach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.
Drugi w niedzielę 20.01.2019 r. na terenie Resursy. Trzeci w również w niedzielę 02.06.2019 r.
na podwórku za biblioteką przy ul. 1 Maja 52, a czwarty miał miejsce na podwórku Przedszkola nr 9 przy
Placu Jana Pawła II 6.
Wydarzenie to służyło upowszechnianiu wśród mieszkańców wiedzy na temat rewitalizacji, możliwości
włączenia się w proces rewitalizacji czy sposobów podejmowania inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
Mikrofestyn miał za zadanie również integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji i umożliwienie
wspólnego spędzania czasu.

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNOPROMOCYJNYCH

Organizatorzy mikrofestynu starali się
dotrzeć z informacją o wydarzeniu do jak
najszerszego grona odbiorców i zachęcić
ich
do
przybycia
na
mikrofestyn
organizowany na podwórku Przedszkola
nr 9. W tym celu przeprowadzono
wielokanałową akcję informacyjną.
W 30 miejscach w Żyrardowie rozwieszone
zostały plakaty w formacie B1 oraz B2. Były
to miejsca, w których najczęściej Urząd
Miasta i
jego jednostki
informują
o wydarzeniach, imprezach, spotkaniach.
Dodatkowo
plakaty
umieszczono
w miejscach gdzie najczęściej przebywają
dzieci – Szkoły Podstawowe, Przedszkola,
Biblioteka, Świetlica Środowiskowa, Miejski
Dom Kultury.
Dotarcie do interesariuszy było również
możliwe poprzez portal społecznościowy
Facebook. Informacja o wydarzeniu została
opublikowana przez fanpage Urzędu Miasta
oraz fanpage Rewitalizujemy Żyrardów.
Posty te zostały udostępnione również przez
lokalne media oraz osoby prywatne.
Rysunek 1. Plakat promujący wydarzenie

Została nawiązana także współpraca z lokalną organizacją pozarządową – Żyrardowskie Utalentowane
Rękodzielniczki Kulturalne, która poza wsparciem w promocji pomogła w organizacji atrakcji czekających
na uczestników.
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W celu usprawnienia malowania muralu podczas mikrofestynu, dnia 17.07 w godzinach wieczornych
zostały podjęte działania, aby przygotować ścianę garażu przy Przedszkolu nr 9 do umieszczenia na niej
grafiki. Została ona oczyszczona i naniesiono na nią kontury z projektu.
W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w wydarzeniu brało udział blisko
350 osób. Byli to mieszkańcy miasta, głównie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, przedstawiciele
Urzędu Miasta oraz lokalnych mediów.
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU MIKROFESTYNU
W sobotę, 27 lipca 2019 r. w godzinach 15.00-20.00 na podwórku Przedszkola nr 9 przy Placu
Jana Pawła II 6 odbył się rodzinny mikrofestyn, zorganizowany w ramach projektu Rewitalizacja Miasta
Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych. W związku z tym, że główną atrakcją mikrofestynu było wspólne malowanie muralu na ścianie garażu przy Przedszkolu hasło mikro-festynu brzmiało
– „Zmalujmy coś razem!”. W ramach wydarzenia przewidzianych było 5 głównych aktywności. Wszystkie
atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem blisko 200 dzieci (głównie w wieku od 3 do12 lat), które
uczestniczyły w mikrofestynie. Program wydarzenia został zrealizowany zgodnie z założeniami i składał
się z następujących elementów:
1.

Zmalujmy coś razem
15:00-20:00 – główną atrakcją mikro-festynu było wspólne tworzenie muralu na wcześniej
przygotowanej ścianie z wykonanym obrysem zdjęcia. Do malowania mogła włączyć każda
zainteresowana osoba, szczególnie dzieci, ale także rodzice, których dzieci korzystały z innych atrakcji
podczas mikro-festynu. Kontury muralu zostały przygotowane kilka dni wcześniej. W dniu
mikrofestynu, chętne osoby zostały wyposażone w pędzle, rękawiczki, farby i rozpoczęły malowanie
wg przygotowanego projektu. Mural przedstawia cztery 7-8-letnie mieszkanki Żyrardowa. Jak się
później okazało, jedna z uczestniczek mikrofestynu rozpoznała na przygotowanym projekcie siebie.
W ten sposób, po prawie 60 latach dawne wychowanki Ochronki stały się sławne, a ich wizerunek
został uwieczniony na murach przy Przedszkolu.

Zdjęcie 1. Rozpoczęcie prac nad muralem
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.
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Zdjęcie 2. Mural po zakończeniu prac uczestników mikrofestynu
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

2.

Twórzmy razem
16:00-18:30 – równolegle do trwających gier i zabaw odbywały się warsztaty kreatywne dla dzieci
i młodzieży prowadzone przez Żurki. Uczestnicy warsztatów tworzyli fantazyjne kukiełki
i przedmioty przy wykorzystaniu skarpetek, filcu i włóczki.
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Zdjęcie 3. Praca na warsztatach kreatywnych
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

3.

Bawmy się
15:00 -20:00 – w trakcie trwania całego mikrofestynu dla dzieci zostały przygotowane atrakcje
w postaci dmuchańców (duża dmuchana zjeżdżalnia „Małpka” i dmuchany plac zabaw „Tygrysek”),
toru wyścigowego dla zdalnie sterowanych pojazdów oraz malowania twarzy.
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Zdjęcie 4. Strefa zabaw dla najmłodszych
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

4.

Wspomnień czar
15:00-20:00 – w związku z tym, że mikrofestyn odbywał się przy Przedszkolu, jednym z punktów
programu było zachęcenie mieszkańców do dzielenia się swoimi wspomnieniami z pobytu
w przedszkolu, w szczególności tego, przy którym odbywał się mikrofestyn, dlatego na plakatach
pojawiła się informacja, że każda osoba może przynieść swoje zdjęcie z czasów przedszkolnych np.
z przedszkolem w tle i historią z nim związaną. Ze zdjęć została utworzona galeria, a osoby, które
zaangażowały się w to działanie otrzymały kupon na naleśniki, który można było zrealizować
w punkcie gastronomicznym zlokalizowanym na terenie mikrofestynu.
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Zdjęcie 5. Przygotowana galeria na zdjęcia z czasów dzieciństwa
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

5.

Spacer z przewodnikiem - Spacer szlakiem żyrardowskich szkół i przedszkoli
16:00-17:30; 18:00 – o godz. 16:00 rozpoczął się spacer z przewodnikiem po Ochronce oraz po innych
placówkach oświatowych znajdujących się na obszarze rewitalizacji i ważnych z punktu widzenia tego
miejsca. Szczegółowo została przedstawiona historia Ochronki, mieszkańcy mogli zobaczyć również
jak wygląda to miejsce po przeprowadzonym remoncie. Dodatkowo o godz. 18:00, kiedy zebrała się
kolejna grupa przewodnik jeszcze raz oprowadził uczestników po Ochronce.
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Zdjęcie 6. Uczestnicy spaceru „Szlakiem żyrardowskich szkół i przedszkoli”
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

Zdjęcie 7. Uczestnicy spaceru, który za chwilę ma się rozpocząć o 18:00
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.
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6.

Stoisko rewitalizacyjne
15:00-20:00 – w trakcie trwania całego mikro-festynu działało stoisko rewitalizacyjne, gdzie
dostępne były informacje nt. postępów prac, przygotowane zostały skrótowe informacje
przedstawiające wyniki wykonanych pogłębionych diagnoz. W tym miejscu było można również
dowiedzieć się, w jaki sposób zgłosić swój pomysł na zmianę obszaru i wypełnić kartę projektu.
Osoby podchodzące do stoiska rewitalizacyjnego z zainteresowaniem wysłuchiwały, jakie działania
do tej pory zostały zrealizowane w ramach projektu oraz zapoznawały się z wynikami
przeprowadzonych diagnoz przedstawionymi na przygotowanych planszach w formacie B1.
Odwiedzających stoisko rewitalizacyjne mieszkańców zachęcano do wyrażania opinii na temat
dotychczas zdiagnozowanych problemów i do proponowania sposobów ich rozwiązania. Mieszkańcy
mieli możliwość wypełnienia przygotowanej karty projektu rewitalizacyjnego, w której mogli zgłosić
swój własny projekt rewitalizacyjny, który ma szansę stać się częścią gminnego programu
rewitalizacji.
Osoby odwiedzające zapoznawały się z kartami rewitalizacyjnymi, ale żadna z osób nie zdecydowała
się na wypełnienie jej podczas trwania mikrofestynu. Jedna z uczestniczek wskazała na brak miejsc
do spędzania czasu wolnego z dziećmi. Na obszarze rewitalizacji brakuje placów zabaw dla starszych
dzieci. Jako przykład podawany był plac zabaw, który powstał na osiedlu Wschód.
Dużym zainteresowaniem na punkcie rewitalizacyjnym cieszyła się również układanka (puzzle),
w której rozwiązanie stanowiło słowo rewitalizacyjna. Uczestnicy byli proszeni o wyjaśnienie
własnymi słowami znaczenia tego pojęcia. Osoby prowadzące punkt rewitalizacyjny dopowiadały te
aspekty tego procesu, na który nie zwrócili uwagi mieszkańcy Żyrardowa. W ten sposób jeszcze raz
podkreślany był właściwy sens rewitalizacji, a mieszkańcom zostało przypomniane, w ramach jakiego
projektu organizowane są mikrofestyny. Za prawidłowe rozwiązanie quizy uczestnicy otrzymywali
również kupony na naleśniki, które można było zrealizować w punkcie gastronomicznym
zlokalizowanym na terenie mikrofestynu.
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Zdjęcie 8. Rozwiązywanie quizów na stoisku rewitalizacyjnym
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

Mikrofestyn spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Żyrardów. Wartym podkreślenia
jest fakt, że przygotowane atrakcje były przeznaczone zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych,
dlatego też miał on charakter rodzinny, międzypokoleniowy. Przygotowany spacer i wystawa miała
na celu zachęcenie do poznawania historii obszaru rewitalizacji i budowania więzi z nim, natomiast
atrakcje dla dzieci, w tym także warsztaty kreatywne stanowiły ciekawą alternatywę na spędzenie
czasu wolnego.
Przy okazji mieszkańcy obszaru rewitalizacji jeszcze raz mogli zapoznać się z dotychczas
prowadzonymi działaniami w ramach opracowania gminnego programu rewitalizacji oraz zostali
zachęceni do zgłaszania swoich pomysłów rewitalizacyjnych.

11 | S t r o n a

3. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdjęcie 9. Część zespołu uczestniczącego w przygotowywaniu mikrofestynu, na tle muralu
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

Zdjęcie 10. Tor dla samochodów zdalnie sterowanych
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.
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Zdjęcie 11. Warsztaty organizowane przez Żyrardowskie Utalentowane Rękodzielniczki Kulturalne
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

Zdjęcie 12. Uczestnicy festynu podczas malowania muralu
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.
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Zdjęcie 13. Dmuchane atrakcje przygotowane dla uczestników festynu
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.

Zdjęcie 14. Kącik malowania twarzy i zabaw dla dzieci
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.
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Zdjęcie 15. Stoisko rewitalizacyjne
Źródło: opracowanie własne, 27.07.2019 r.
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