
Aktualizacja diagnozy społeczności
lokalnej  2021

Osiedle Strzeszyn

październik 2021

Dobrochna Bartkowska-Nowak

Magdalena Garnczarczyk

1



Spis treści
1. Wprowadzenie 3

1.1  Założenia aktualizacji diagnozy potrzeb społecznych (ADS) 3
1.1.A  Wywiady z mieszkańcami 4
1.1.B. Wywiady z liderami i przedstawicielami inicjatyw lokalnych 4

1.2. . Kto jest odbiorcą aktualizacji? 5

2. Dostrzeżone problemy/trudności/przeszkody wywiady z realizatorami i
mieszkańcami 7

2.1.  Obostrzenia epidemiologiczne 7
2.2.Spiętrzenie wydarzeń. Szum informacyjny. 8
2.3  Słaba orientacja mieszkańców w tym co dzieje się na Strzeszynie 9
2. 4.   Konflikty między mieszkańcami 10
2.5. Trudności we współpracy, dublowanie aktywności 11
2.6. Niedostateczna frekwencja na bezpłatnych wydarzeniach organizowanych dla
mieszkańców Strzeszyna związana z niedostosowaniem ich do potrzeb odbiorców 12

3.  Potrzeby dostrzeżone w danym roku 14
3.1 Potrzeby mieszkańców dotyczące niedostępnych na terenie osiedla aktywności 14
3.2. Specyficzne potrzeby grup zagrożonych izolacją społeczną 16

3.2.A.Rodziny wielodzietne, z małymi dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami 16
3.2.B . Rodziny opiekujące się osobami obłożnie chorymi 16
3.2.C. Osoby samotne – mające trudności z nawiązywaniem kontaktu 17
3.2.D. Mieszkańcy działek, osoby podlegające kwarantannie 17
3.2.E.  Osoby obawiające się  kontaktów z ludźmi  z lęku przed zarażeniem
koronawirusem 17

3.3. Grupy o ograniczonej mobilności mające problemy z poruszaniem się w obrębie
osiedla 18

4. CIL i jego działania w 2021 roku 20

4.1. Sukcesy 20

4.2. Napotkane trudności 21

4.3. Realizacja rekomendacji 21
4.3 .A. Poprawa przepływu informacji pomiędzy grupami społecznymi 22
4.3 B. Budowanie partnerstw i przestrzeni społecznej 23
4.3.C. Strzeszynek jako miejsce integrujące Stary i Nowy Strzeszyn 23
4.3.D. „Moderator akcji społecznych” 25
4.3.E. „Przewodnik po Starym i nowym Strzeszynie” Historie Strzeszyńskie. 26
4.3.F. Działania na rzecz kobiet 27
4.3.G. Działania na rzecz młodzieży 27

5. Rekomendacje i kierunki przyszłych działań 29

5.1. Jak przezwycięźyć  dostrzeżone problemy i trudności. 29
5.1.A. Obostrzenia epidemiologiczne 29

2



Rekomendacja: Bądźmy kreatywni - uczmy się od siebie nawzajem 29
5.1.B. Spiętrzenie wydarzeń. Szum informacyjny 30
Rekomendacja: Mniej wydarzeń,  lepiej zaplanowanych 30
5.1.C. Słaba orientacja mieszkańców w tym, co dzieje się na Strzeszynie 30
Rekomendacja: udrażnianie kanałów informacyjnych 30
5.1.D.   Konflikty między mieszkańcami 31
Rekomendacja: Nauczmy się dyskutować zamiast kłócić 31
5.1.E. Trudności we współpracy, dublowanie aktywności . 32
Rekomendacja: dobrze przygotowane tematyczne spotkania robocze 32
5.1.H. Niedostateczna frekwencja na bezpłatnych wydarzeniach organizowanych dla
mieszkańców Strzeszyna związana z niedostosowaniem ich do potrzeb odbiorców .
32
Rekomendacja: poznaj i zaprzyjaźnij się z odbiorcami 32

5.2 Jak zaspokoić zgłaszane przez mieszkańców potrzeby aktywności społecznych? 33
5.3 Autorefleksja Cil-u Strzeszyn 34

1. Wprowadzenie

W 2020 po raz pierwszy została przygotowana przez nasz zespół diagnoza społeczności
lokalnej Strzeszyna. Jest ona udostępniona na stronie Centrum Inicjatyw Lokalnych w serwisie Miasta
Poznania w zakładce badania w CIL1. Aktualizacja diagnozy społecznej Strzeszyna ma za zadanie
ukazanie zmian jakie zaszły na naszym osiedlu w czasie, który upłynął od pierwszej diagnozy czyli w
ciągu trzech kwartałów roku 2021. Została ona przygotowana na zlecenie CIL Strzeszyn przez zespół,
w składzie Dobrosława Bartkowska-Nowak i Magdalena Garczarczyk, współautorki ubiegłorocznej
diagnozy.

Celem aktualizacji jest weryfikacja i uzupełnienie ubiegłorocznych analiz ze szczególnym
uwzględnieniem dostrzeżonych w tym roku trudności i problemów w rozwoju społeczności
Strzeszyna, oraz potrzeb społecznych jak również autorefleksja CIL-u dotycząca własnych działań i
stopnia realizacji ubiegłorocznych rekomendacji. Aktualizacja prowadzi do opracowania nowych
rekomendacji i wskazania kierunków przyszłych działań, zarówno na potrzeby CIL-u jak i innych
aktywnych podmiotów życia społecznego osiedla Strzeszyn. Rekomendacje będą odnosić się do
zdiagnozowanych problemów i potrzeb społecznych.

1

https://www.poznan.pl/mim/public/wortals/attachments.att?co=show&instance=1017&parent=105878&lang=pl&id=3408
37
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1.1  Założenia aktualizacji diagnozy potrzeb społecznych
(ADS)

W naszej aktualizacji diagnozy oceniamy aktualność naszych wniosków i rekomendacji w
świetle zmieniającej się sytuacji pandemicznej, która ma niewątpliwie wielki wpływ na życie
społeczne zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Podstawowa diagnoza przygotowywana była w
okresie pierwszego znaczącego wzrostu zachorowań na COVID- 19 jaka miała miejsce na przełomie
października i listopada ubiegłego roku. Obecny rok to kolejny czas pandemii. W pewnym sensie się
już do niej przyzwyczailiśmy. Przeżyliśmy kolejny wzrost zachorowań i towarzyszących mu obostrzeń
epidemicznych na przełomie kwietnia i maja i liczymy się z możliwością kolejnej fali pandemii. Z
perspektywy zdobytego doświadczenia życia w pandemii spoglądamy zatem na nasze ubiegłoroczne
wnioski i rekomendacje i proponujemy ich weryfikacje.

W niniejszym dokumencie analizujemy co doskwiera mieszkańcom naszego osiedla czyli jakie
problemy i potrzeby zgłaszają. W ramach aktualizacji przeprowadzaliśmy:

- wywiady bezpośrednie z liderami i osobami inicjującymi działania na terenie osiedla,

- wywiady bezpośrednie z mieszkańcami (w różnym wieku, od dzieci do seniorów) dotyczące

ich udziału w życiu społecznym Strzeszyna,

- analizę wątków na NGS na Facebooku pod kątem konfliktów pomiędzy mieszkańcami oraz

poziomu dyskusji,

- badania kwestionariuszowe wśród mieszkańców.

1.1.A  Wywiady z mieszkańcami

W trakcie wywiadów zwróciłyśmy szczególną uwagę na grupy zagrożone wykluczeniem oraz
młodzież, co związane jest z trudnościami w rozpoznawaniu ich potrzeb w ubiegłorocznej diagnozie.
W wywiadach ankietowych z mieszkańcami pytaliśmy o:

- podejmowane przez nich aktywności na terenie osiedla,

- udział w organizowanych na terenie osiedla wydarzeniach i wykorzystywane źródła w

poszukiwaniu informacji na ten temat,

- przeszkody  w korzystaniu z wydarzeń, akcji, spotkań na terenie osiedla,

- niezrealizowane potrzeby, pomysły na działania.

Dane zbierane były z uwzględnieniem podziału na płeć, wiek, rejon zamieszkania na terenie osiedla,
okresu zamieszkania i poczucia przynależności.

1.1.B. Wywiady z liderami i przedstawicielami inicjatyw
lokalnych

W trakcie  wywiadów zwracaliśmy szczególną uwagę na to, w jakim stopniu udało  się
wprowadzić w życie  opracowane w ubiegłym roku rekomendacje, które miały być odpowiedzią na
zdiagnozowane potrzeby i problemy. Przyglądając się temu, co działo się w tym roku na Strzeszynie
zastanawialiśmy się wspólnie z naszymi rozmówcami  nad źródłami sukcesu  czyli zrealizowanymi
rekomendacjami jak i  przyczynami  trudności w realizacji rekomendacji.
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Z pytaniami o realizację rekomendacji z ubiegłorocznej diagnozy zwróciłyśmy się przede wszystkim
do osób działających w CIL-u ale również w trakcie spotkań innymi podmiotami rozmawiałyśmy o ich
dokonaniach i trudnościach w świetle ubiegłorocznych rekomendacji. Staraliśmy się rozszerzyć krąg
naszych rozmówców o przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w życie naszej
lokalnej społeczności, z uwzględnieniem też nieformalnych i małych grup.

Po opracowaniu wstępnej wersji diagnozy planujemy zorganizowanie spotkania
partnerskiego zaznajamiającego z aktualizacją diagnozy służącego upowszechnianiu rezultatów
przeprowadzonych analiz i wspólnemu dopracowaniu rekomendacji.

W odpowiedzi na zaktualizowane trudności, potrzeby i w oparciu o refleksję nad stopniem
realizacji ubiegłorocznych rekomendacji opracujemy wspólnie z wszystkimi zaangażowanymi
podmiotami rekomendacje zarówno dla CIL-u , innych organizacji działających jak i chcących działać
na terenie naszego osiedla jak i samych mieszkańców.

Zaangażowanie szerokiego grona w analizę i opracowanie rekomendacji ma na celu zarówno
pobudzenie odpowiedzialności za ich realizację jak i upowszechnienie samej diagnozy.
Przeprowadzane w ramach aktualizacji rozmowy ujawniły bowiem nikłą znajomość zarówno
ubiegłorocznej diagnozy jak i rekomendacji wśród animatorów życia społecznego i zerową
świadomość rezultatów naszej pracy wśród pozostałych mieszkańców.

Podstawowymi zasadami naszej tegorocznej pracy jest zatem z jednej strony wnikliwa
weryfikacja a z drugiej upowszechnianie wniosków i rekomendacji wynikających z diagnozy z
wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikacji społecznej.

1.2. . Kto jest odbiorcą aktualizacji?
Ubiegłoroczna diagnoza potrzeb społecznych stworzona została z inicjatywy CIL-u, na

potrzeby wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnej Strzeszyna. Do
opracowania końcowych rekomendacji starano się zatem zaprosić jak najwięcej osób aktywnych w
życiu społecznym osiedla Strzeszyn poprzez zorganizowanie spotkania partnerskiego w grudniu
ubiegłego roku. Zaproszono osoby reprezentujące różne instytucje i grupy działające na osiedlu oraz
mieszkańców z różnych części osiedla. Spotkanie było z powodu nasilenia pandemii zdalne i nie
wszystkie zaproszone osoby wzięły w nich udział. Mimo tego adresatem rekomendacji jak również
całej diagnozy był nie tylko CIL, ale wszystkie podmioty zaangażowane w życie społeczne Strzeszyna.
Częściowo udało nam się skontaktować z nimi bezpośrednio, przeprowadzajac m.in wywiady,
współpracujac przy organizacji wydarzeń, w trakcie przygotowywania ubiegłorocznej diagnozy. W
ramach aktualizacji staraliśmy się poszerzyć listę aktywnych podmiotów z którymi
przeprowadziliśmy wywiady i które będziemy zapraszać do opracowania i konsultowania
rekomendacji. Aktywne podmioty życia społecznego, z którymi udało się do tej pory nawiązać
kontakt i współpracę:

- Rada i Zarząd Osiedla Strzeszyn,
- placówki oświatowo-wychowawcze działające na terenie osiedla:  jak szkoła, przedszkola,

żłobki,
- lokalne placówki edukacyjne, artystyczne, psychologiczne m.in Warsztatownia Artystyczna,

Multigo-Teacher Karolina Oszczyk, Przystań Artystyczna, Pluszarnia, Angielskie Zacisze,
Pracownia Samo-dzielni,
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- stowarzyszenia działające na terenie osiedla np.: Strzeszyn dla Dzieci, MiastoHolizm
(pomysłodawcy Mobilnego Instytutu Kultury na Strzeszynie), Ferajna św. Moniki,

- aktywne grupy nieformalne np.  Strzeszyński Klub Seniora2, Strzeszyński Dyskusyjny Klub
Książki,

- strzeszyńskie parafie i działające w ich ramach grupy duszpasterskie,
- Harcerski Szczep Herkulesa Podolany-Strzeszyn i Scaut Camp Poznań,
- Organizacje pomocowe jak SKC-Strzeszyn – strzeszyńskie centrum wolontariatu, Caritas

Parafialne,
- grupy nieformalne dzielące wspólne pasje np.: klub brydżowy, sąsiedzkie grupy,

nordic-walkingowe, grupy biegaczy, rowerzystów, graczy w gry planszowe,
- liderzy lokalnych portali społecznościowych takich  jak Nieformalna Grupa Strzeszyńska na FB

oraz ich użytkownicy,

Głównymi adresatami diagnozy, oprócz CIL-u Strzeszyn, są podmioty aktywnie działające na
terenie osiedla a przede wszystkim każdy mieszkaniec Strzeszyna zainteresowany inicjatywami
podejmowanymi na terenie osiedla.

2
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2. Dostrzeżone problemy/trudności/przeszkody
wywiady z realizatorami i mieszkańcami

2.1.  Obostrzenia epidemiologiczne

Na życie społeczne na Strzeszynie, podobnie jak w całym kraju duży wpływ miała trzecia fala

pandemii, której szczyt przypadał w okresie przełomu kwietnia i maja. W okresie tym bardzo mocno

ograniczone zostały kontakty społeczne między mieszkańcami. Szkoła przeszła na nauczanie zdalne i

nauczanie w systemie hybrydowym, okresowo zamknięte były przedszkola i żłobki. Dopiero od 31

maja wszyscy uczniowie naszej szkoły wrócili do nauki stacjonarnej.

Ograniczenia dotknęły wszystkie strefy życia społecznego osiedla. Seniorzy zawiesili swoje spotkania,

inne grupy próbowały spotykać się zdalnie np. Strzeszyński Dyskusyjny Klub Książki podjął kilka prób

spotkań zdalnych, które jednak uczestnicy określili jako mało satysfakcjonujące.

W trakcie nauczania zdalnego dzieci i młodzież miały możliwość spotkania się ze sobą również
głównie w sieci. Programy wykorzystywane do nauki online, fora internetowe a nawet gry stały się
przestrzenią gdzie można było spotkać z rówieśnikami i porozmawiać po szkole, swoistym

wirtualnym placem/ parkiem/ boiskiem.

Można powiedzieć, iż lokalne życie społeczne Strzeszyna w dużej mierze przeniosło się do sieci, przede

wszystkim na lokalne fora na FB.

Podobnie życie religijne osiedla w znacznym stopniu przeniosło się również do Internetu, przestała
też działać większość grup duszpasterskich. Parafia św. Moniki okazała się bardzo kreatywna w

dostosowaniu życia religijnego do obowiązujących obostrzeń. Przykładowo nie zrezygnowano z

wielkanocnego święcenia pokarmów. Koszyki ze święconką były wystawiane przed bramami domów

i bloków a ksiądz proboszcz poświęcił je indywidualnie z zachowaniem wszelkich obostrzeń
epidemiologicznych. Podobnie było z plenerową drogą krzyżową dookoła jeziora Strzeszynek, którą
można było odbyć indywidualnie lub w gronie najbliższych korzystając z pobranych na smartfona
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rozważań a trasę wyznaczały rozwieszone na drzewach świecące krzyże krzyże symbolizujące

kolejne stacje drogi krzyżowej.

Swojej działalności w tym trudnym czasie, nie zawiesił Szkolny Klub Caritasu -Strzeszyn, który

nie ustawał w działaniach oraz pomocy potrzebującym. Uczniowie szkoły nadal brali udział w akcji

adopcja zakupowa – stałą opieką cotygodniowych zakupów otoczonych jest 10-15 rodzin. Kontakt z

uczniami i rodzicami poprzez platformę Teams i LIBRUS był nawet ułatwiony. Również akcja „Korki z

Misją” bez problemu została przeniesiona do sieci. Podobnie zbiórki harcerskie i zuchowe bardzo

szybko zostały przeniesione do sieci.

W maju  w ramach CIL Strzeszyn zrealizowane zostały dwa działania plenerowe - spacer

ornitologiczny w ramach cyklu Z przyrodą za pan brat oraz zajęcia zdrowy kręgosłup w ramach

Sportowy Strzeszyn. Coraz cieplejsza pogoda i spadek zachorowań zachęcał mieszkańców do

aktywności i delektowania się wiosną.

Prawdziwy przełom  w życiu społecznym osiedla przyszedł w czerwcu. Dobra pogoda, długie dni i

luzowanie obostrzeń pozwoliło na przeniesienie wielu działań w plener. Strzeszyński Klub Seniora

spotykał się na spacerach, ruszyły zajęcia sportowe i plenerowe życie kulturalne jak koncerty,

przedstawienia, kino plenerowe. Nadal można było obserwować kreatywne dostosowanie się do

obostrzeń. Przykładowo ponieważ przedszkola nie mogły przeprowadzić zajęć adaptacyjnych dla

nowoprzyjętych dzieci, niektórzy rodzice zorganizowali spotkania integracyjne nad Strzeszynkiem.

Łatwiej rozstać się maluchowi z rodzicami gdy ma się choć jedną koleżankę lub kolegę w

przedszkolu.

2.2.Spiętrzenie wydarzeń. Szum informacyjny.

Gdy nastały ciepłe dni na Strzeszynie wiele się działo. Pojawił się nowy problem - spiętrzenie

wydarzeń.

“Czasami nie wiedziałam co wybrać: malowanie czy kule kąpielowe i biegałam z dziećmi z jednych

warsztatów na drugi.”

Mieszkanka Strzeszyna Literackiego lat 33 – matka trojga dzieci

Z kolei problememem  dla organizatorów wszystkich działań stała się nie tylko koordynacja wydarzeń
ale również  dotarcie z informacjami o wydarzeniach do zainteresowanych nimi mieszkańców. Z

jednej strony wielość działań, wynikająca z wcześniejszego “zamrożenia” powodowała, że niektórzy

mieszkańcy czuli się przytłoczeni. Nawet osoby aktywne, zorientowane w tym “co się dzieje na fyrtlu”

wskazywały, że czują się zmęczone wielością kanałów informacyjnych  jakie codziennie sprawdzają
ze względu na: swoją pracę (także często w trybie online), edukacją dzieci (informacje o działaniach

szkolnych przychodziły poprzez system librus, ms teams, email a nierzadko również poprzez sms czy

rodzicielskie grupy w aplikacji what app)  i dodatkowo życiem osiedla.

Dodatkowym utrudnieniem okazują się też zmiany w funkcjonowaniu portalu FB, często

wykorzystywanym do promocji wydarzeń, co związane jest z coraz mniejszą zauważalności
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wydarzeń, spotkań które nie są odpłatnie promowane. Nadal sprawdza się zatem zasada, że

najskuteczniejsze są te informacje przekazywane bezpośrednio, co jednak ogranicza możliwość
dotarcia do szerszego grona mieszkańców.

2.3  Słaba orientacja mieszkańców w tym co dzieje się na
Strzeszynie

“Nie wiem zupełnie, co dzieje się na Strzeszynie. Tam gdzie bywam na osiedlu nie widziałam nigdy żadnych

plakatów. Nie jestem  na FB i nie wiedziałam też, że istnieje strona osiedla a na niej kalendarz wydarzeń.

Bardzo żałuję, że nie mogłam być na koncercie Kuby Banacha i innych koncertach czy kinie plenerowym, bo

nic o nich nie wiedziałam. Opieka nad chorym mężem wyczerpuje i izoluje mnie w domu. Bardzo chętnie

wybrałabym się w plener i spotkała z ludźmi.”

Seniorka z Osiedla Literackiego lat 70

Jest to szczególnie rozpowszechniona przeszkoda wśród  grup mieszkańców zagrożonych izolacją
społeczną takich jak seniorzy, emigranci, mieszkańcy bloków komunalnych, całoroczni mieszkańcy

ogrodów działkowych.

W naszym badaniu kwestionariuszowym w dniu 14.10 (167 odpowiedzi)  32,9%  ankietowanych

wskazywało na utrudnienia w korzystaniu w pełni z życia na osiedlu ze względu na niewystarczająca

wiedzę o tym, co dzieje się na Strzeszynie. W rankingu przeszkód jest to druga z kolei przeszkoda, po

braku czasu przeszkoda. Poniżej przedstawione są odpowiedzi na pytanie o źródła informacji.
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Podstawowym źródłem informacji o wydarzeniach na naszym osiedlu są dla naszych respondentów

grupy nieformalne na portalu Facebook (84,4%). Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ link do

kwestionariusza jest zamieszczony na tych właśnie portalach i większość odpowiedzi z nich

pochodzi3.

Kalendarz Wydarzeń zamieszczony na Stronie osiedla Strzeszyn, który  jest bardzo
dobrym źródłem pozyskiwania informacji jest wykorzystywany przez 37,1 % naszych
respondentów, co świadczy o jego niedostatecznej promocji również wśród osób
przyzwyczajonych do korzystania z internetu.

Trzecim co do powszechności sposobem uzyskiwania informacji jest osobiste polecenie ze
strony sąsiada/znajomego/organizatora (34,1 %). Nieco mniej osób korzysta z plakatów
umieszczonych w sklepach  i punktach usługowych (25,1%), gablotach Rady Osiedla
(21%)

2. 4.   Konflikty między mieszkańcami

Bulwersujące tematy takie jak wycinki drzew i organizacja ruchu  wokół  skweru Horacego/Owidiusza

również w tym roku wywoływały silne emocje wśród  mieszkańców pogłębiając istniejące podziały.

Prowadziły one do mało konstruktywnych dyskusji, również  na Nieformalnej Grupie Strzeszyńskiej

na FB która jest najliczniejszą grupą skupiającą mieszkańców Strzeszyna w internecie. Pozostałe
kontrowersje dotyczyły między innymi:

● Wypuszczania kotów na dwór

● Sprzątanie po psach

● Palenia w kominkach

● Parkowania w miejscach niedozwolonych i interwencji straży miejskiej

● Budowania parkingów na ul. Wańkowicza naprzeciw kościoła, dzwonów kościelnych,

● Obecności w przestrzeni społecznej osiedla symbolów religijnych jak  krzyża przy kościele czy

ideologicznych jak tęczowej flagi na Warsztatowni czy błyskawic na elewacjach budynków

● Oceny pracy Rady i Zarządu Osiedla

Nawet tak pozornie integrująca mieszkańców akcja pomocy w okresie zimowym  dla osiedlowego

zbieracza surowców wtórnych i jego sympatycznego pieska wywołała kontrowersje pomiędzy dwoma

inicjatorkami akcji. Konflikty te ujawniały się głównie na Nieformalnej Grupie Strzeszyńskiej, której

celem jest integrowanie, aktywizowanie i informowanie mieszkańców i która rolę swoją bardzo

dobrze spełnia, szczególnie w okresie pandemii, gdy duża część kontaktów społecznych przeniosła
się z konieczności do sieci.

NGS jest grupą ściśle  moderowaną, codziennie przysyłanych jest około 20 postów, z których

odrzucana jest połowa ze względu na niezgodność z regulaminem. Bardzo częstą przyczyną
odrzucania postów jest łamanie podstawowej zasady iż jest to grupa dla strzeszynian i o Strzeszynie

np. poprzez próby umieszczania reklam czy  agitacji politycznej. Jednakże równie częstą przyczyną
odrzucania postów jest łamanie zasad

3 Kwestionariusze w formie papierowej  to około 15 kwestionariuszy ze strzeszyńskich klubów seniora  i jeszcze trochę
zbieranych w trakcie Nocy Bibliotek
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● „Nie hejtujemy, prawo do prywatności.”

Znieważające lub prześmiewcze komentarze będą usuwane wraz z ich autorami. Publikowanie zdjęć, filmów

lub wypowiedzi naruszających prywatność jest zabronione”

● „Pamiętamy o kulturze dyskusji”

„Razem tworzymy serdeczną atmosferę. Traktujemy się z szacunkiem. Urozmaicone dialogi to normalna

rzecz, ale pamiętajmy o kulturze dyskusji i języka”

Nieformalna Grupa Strzeszyńska - Zasady tworzenia postów

Dyskusje na gorące tematy na NGS niestety często naruszają tę zasadę, co nie sprzyja wymianie

poglądów, porozumieniu i konstruktywnym rozwiązaniom oraz prowadzi do pogłębiania podziałów

pomiędzy mieszkańcami np. pomiędzy „zasiedziałymi” a nowo przybyłymi mieszkańcami bloków i

mieszkańcami apartamentowców  itp. czy wyznawcami różnych ideologii.

Śledząc wypowiedzi na NGS można zauważyć, że kontrowersyjne, niemerytoryczne , naruszające zasady

grupy wypowiedzi  są autorstwa niewielkiej grupki około dwudziestki tych samych wiecznie niezadowolonych

ludzi. Część z nich występuje pod pseudonimem i nie udostępnia  swoich podobizn. Anonimowość jest z

kolei znanym czynnikiem, który nasila agresywność i sprzyja destruktywnym zachowaniom.

Katarzyna Zalewska - administrator Nieformalnej Grupy Strzeszyńskiej na Fb

2.5. Trudności we współpracy, dublowanie aktywności

W 2021 roku przypadła 25 rocznica powstania Rady Osiedla Strzeszyn. Możliwe, iż to właśnie stało
się przyczyną wzmożonej aktywności na polu poszukiwań strzeszyńskiej historii. Przeszukiwane są
archiwa, zbierane pamiątki, stare zdjęcia i opowieści najstarszych mieszkańców. Inicjatorami tych

działań jest z jednej strony Wydział Kultury realizujący działanie wyłonione w ramach Poznańskiego

Budżetu Obywatelskiego 20214 , a z drugiej wydawnictwo Poznańskie redagujące Kronikę Miasta

Poznania dotyczącą Strzeszyna. W czasie wywiadu z księdzem proboszczem okazało się, że jeszcze

4 Dworaczyk / Praczyk “Strzeszyn. mieszkańcy / przyroda / historia”
Zebrany materiał został przedstawiony również w postaci wystawy plenerowej, której efekt również można
zobaczyć na stronie:
http://katarzynadworaczyk.com/strzeszyn?fbclid=IwAR1uAQJfIA7Bkc4SYc1uPgcyLpPxrErhZPAAVdL3nQ_iWFwX
ovuyVEI5Ihg
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inna grupa mieszkańców prowadzi podobne poszukiwania dla potrzeb Kroniki Parafialnej. Wszystkie

te grupy działają niezależnie od siebie a dowiedziałyśmy się o nich w trakcie przeprowadzonych

wywiadów lub z informacji zamieszczanych w Internecie. Połączenie wysiłków wszystkich trzech grup

na pewno pozwoliłoby na efektywniejsze działanie i lepsze rezultaty poszukiwań.

Podobnie idea bookcrossingu rozwijana była niezależnie przez  stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci

przy wsparciu Rady Osiedla oraz parafię Ojca Pio. Parafia dysponuje dogodnym  lokalem i

społecznymi bibliotekarzami, tak że półka do bookcrossingu przy kontenerze MIK mogłaby znaleźć
swoje miejsce w chłodnych porach roku w parafialnej bibliotece  dopóki nie powstanie filia biblioteki

Raczyńskich w budynku nowej szkoły.  Podobna sytuacja występuje w przypadku grupy wymiany

ubrań ma NGS i Podzielni prowadzonej przez SKC-Strzeszyn, gdzie połączenie zasobów mogłoby

zwiększyć efektywność działań.

Byłoby to rozwiązanie niewątpliwie korzystne dla mieszkańców wymagałoby jednak

udrożnienia kanałów przepływu informacji. Można to uzyskać poprzez skoncentrowanie się na

obszarach wspólnych celów wszystkich działających  w życiu społecznym podmiotów. Takimi

wspólnymi celami dla powyższych przykładów mogłoby być wzmacnianie poczucia przynależności do

lokalnej społeczności, rozwój  idei wymiany wzmacniającej wzajemne więzi między mieszkańcami

czy idea porozumienia ponad podziałami

2.6. Niedostateczna frekwencja na bezpłatnych wydarzeniach
organizowanych dla mieszkańców Strzeszyna związana z
niedostosowaniem ich do potrzeb odbiorców

We wszystkich kategoriach wydarzeń zarówno sportowych, kulturalnych jak i warsztatowych

organizowanych dla mieszkańców zdarzały się przypadki niskiej frekwencji. Działo się tak niezależnie

od rodzaju finansowania  i organizowania tych wydarzeń. Przykładowo grupa seniorek  biorących

udział w bardzo ciekawej  skądinąd grze terenowej “Poznajmy patronów naszych ulic” gry nie

ukończyła a żadna inna grupa mieszkańców z gry tej nie skorzystała.

Podchody to nie dla nas, nie rozumiem o co tu chodzi i nie potrafię szukać szukać informacji w Internecie

żeby wykonać zadania.  Dystans za długi i na końcu powinna być kawa lub lody w taki upał,jak na naszych

klubowych spacerach

Członkini Strzeszyńskiego Klubu Seniora 75 lat

Podobne sytuacje można było obserwować na grupie zabawowej z babcią czy dziadkiem, grach dla

młodzieży i dorosłych, części zajęć sportowych na boisku na  Krajeneckiej,  niektórych koncertach jak

na przykład na koncercie zespołu PRZYBYŁ

Przyczyną niskiej frekwencji mogą być wspomniane wcześniej skumulowanie wydarzeń w czasie czy

niedostosowana do potrzeb odbiorców informacja Jak  jednak pokazuje powyższy przykład przyczyną
braku zainteresowania wydarzeniem może być rozminięcie się potrzebami odbiorców.
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Podsumowanie

Wywiady z mieszkańcami i organizatorami wydarzeń ujawniły szereg trudności w życiu społecznym

jakie doskwierały mieszkańców osiedla Strzeszyn. Mogą one nie obejmować wszystkich

doświadczanych trudności i przeszkód w rozwoju społecznym osiedla. Jeśli doświadczacie innych

jeszcze   przeszkód niż wymienione powyżej prosimy o komentarze i kontakt z autorkami

opracowania. W części piątej przedstawione są propozycje rekomendacji pozwalających na

przezwyciężenie tych trudności. Rekomendacje będą skierowane zarówno do CIL-u, jak i animatorów

życia społecznego oraz mieszkańców naszego osiedla.
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3.  Potrzeby dostrzeżone w danym roku
3.1 Potrzeby mieszkańców dotyczące niedostępnych na terenie
osiedla aktywności

W skierowanym do mieszkańców kwestionariuszu zamieściliśmy pytanie „Jakich działań,

wydarzeń, form aktywności, brakuje na terenie osiedla? Co przyciągnęło by Pani/Pana uwagę w

następnym roku? (np. kółko teatralne, potańcówki, koło gospodyń miejskich, turniej siatkówki

plażowej itp. Brak interesującej aktywności był wskazywany jako przeszkoda w korzystaniu z życia

społecznego osiedla przez 20,4% ankietowanych . Był on  trzecią, co do powszechności

występowania przeszkodą po braku czasu (55,7%) i niewystarczającej wiedzy (32,9). Oto propozycje

mieszkańców dotyczące niedostępnych na terenie osiedla aktywności.

W 176 odpowiedziach jakie uzyskaliśmy do dnia 14.10  najwięcej propozycji było rozwinięciem

podanych przez nas przykładów. Najwięcej bo kilkanaście głosów dotyczyło potańcówek,

wieczorków tanecznych ale również kursów tańca

Fajna inicjatywę ma Suchy Las - darmowe zajęcia salsy (salsation chyba) - w lecie na powietrzu, w zimie w

sali gimnastycznej. Fajne zajęcia z dużą dawką śmiechu.

Również kilkanaście osób rozwijało ideę turniejów sportowych dla mieszkańców naszego osiedla  i

innych aktywności fizycznych na świeżym powietrzu, oraz kółka teatralnego dla dzieci i dorosłych.

Podobnie przykład koła gospodyń miejskich wzbudził zainteresowanie kilkunastu osób

Turnieje tenisa stołowego i badmintona. Zawody w bieganiu do nordic walking i bieganiu z psem.
brakuje przedstawień teatralnych, kółka teatralnego Jestem i tak pod wielkim wrażeniem ilości
wydarzeń, ale koło gospodyń miejskich brzmi kusząco :)

Pojawiły się pomysły imprez integracyjnych dla mieszkańców

Dni Strzeszyna z koncertem gwiazdy, budkami z duperelami tak jak to się dzieje na Podolanach, Suchym

Lesie i innych osiedlach, pikniki, festyny, aktywności integracyjne dla nowych mieszkańców, imprezy

sąsiedzkie, ogniska

Kilka osób rozwijało ideę rozwoju osiedlowej bazy gastronomicznej i lokalnego ryneczku
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Miejsca gdzie można by wypić winko i posiedzieć przy kawce ze znajomymi. Domowych obiadów gdzie

dzieci po szkole mogłyby cos zjeść. Spotkania przy kawie, miejsce na randki z mężem, Brakuje też miejsca

typu: winiarnia, tapas i piwo kraftowe. Sprzedaż lokalnych produktów - brak prawdziwego ryneczku z

lokalnymi owocami, warzywami, chlebem, serami czy wędlinami, mobilny bar towarzyszący wydarzeniom

kulturalnym

Pojawiły się też pomysły związane z osiedlową zielenią

Sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie terenów zielonych. warsztaty z robienia budek dla ptaków

Organizacja ogrodu społecznego. Wymiana roślin między mieszkańcami Zaangażowania w dbaniu o zieleń
i nie zaśmiecanie Strzeszyna

Niektóre pomysły zgłaszały dwie lub trzy osoby

Joga na świeżym powietrzu, wycieczki  rowerowe,  akcje charytatywne niezwiązane z parafią. Dzięki

p. Krzysiowi zaraziłam swoja rodzinę wolontariatem, wydaje mi się, że mało informacji w przestrzeni

publicznej o takich działaniach. Nie jestem osobą religijną i na stronę Wolontariatu trafiłam

przypadkiem przez grupę strzeszyńską. Letnie kino dla dzieci

Kilka pomysłów było zgłaszanych przez pojedyncze osoby

Polityczny klub dyskusyjny, wspólne wycieczki do lasu, bieg z mierzeniem czasu dla amatorów, np. 2 km, 3 km

etc brakuje warsztatów terapii zajęciowej dla seniorów i potrzebujących, biegi na orientacje tak jak robione

są na innych osiedlach np. przez Poznaj Poznań. Wyjazdy w ciekawe miejsca, na większe imprezy poza

miastem, spływy, wędrówki, chór niekościelny

A oto potrzeby zgłaszane przez seniorki z obu strzeszyńskich Klubów Seniora
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● zajęcia na basenie - dojazd na basen w Suchym Lesie

● dojazd ze Starego Strzeszyna na zajęcia dla seniorów w szkole

● dojazd do biblioteki w Suchym Lesie

● bezpłatne lub tanie zajęcia językowe dla seniorów, lektorat, konwersacje

● warsztaty terapii zajęciowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych

● wieczorki taneczne

● tanie wyjazdy turystyczne dla seniorów

● kluby brydżowe, gier planszowych

3.2. Specyficzne potrzeby grup zagrożonych izolacją
społeczną

3.2.A.Rodziny wielodzietne, z małymi dziećmi i osobami z
niepełnosprawnościami

Konieczność sprawowania całodobowej opieki nad dziećmi i osobami z
niepełnosprawnościami może być poważnym utrudnieniem w angażowaniu się w życie
społeczne osiedla. Nie zawsze możliwe jest dzielenie się obowiązkami z dalszą rodziną czy
przyjaciółmi.

“Przy czwórce dzieci i problemach zdrowotnych mogę iść tylko na wydarzenia dla dzieci lub tam gdzie

zapewniona jest opieka nad dziećmi”.

Mieszkanka ROD  Stary Strzeszyn, matka czwórki

3.2.B . Rodziny opiekujące się osobami obłożnie chorymi

Trudno jest wyjść z domu. Mojej mamy już prawie nie możemy zostawić samej. Nie wyobrażam sobie, jak

radzą sobie w takiej sytuacji osoby samotne. Bez pomocy kogoś z zewnątrz mogą być kompletnie zamknięte

w domu.

Mieszkanka, Strzeszyn Literacki, lat 65
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W dniu 14.10 (167 odpowiedzi kwestionariuszowych)  17,4%  ankietowanych wskazywało na

utrudnienia w korzystaniu w pełni z życia na osiedlu ze względu na konieczność sprawowania opieki

nad dziećmi, osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W rankingu przeszkód jest to piąta z kolei

przeszkoda.

3.2.C. Osoby samotne – mające trudności z nawiązywaniem kontaktu

Poszłabym na koncert, ale nie mam z kim. Czułabym się obco, inni ludzie znają się a ja nie mam łatwości

nawiązywania kontaktów. Bałabym się wracać sama po ciemku.

Mieszkanka Strzeszyna Greckiego, lat 65

W dniu 14.10 (167 odpowiedzi kwestionariuszowych) obawę taką wyraziło 18,6% ankietowanych.

Jest to czwarta co do powszechności przeszkoda w uczestniczeniu w życiu społecznym Strzeszyna po

braku czasu 55,7%, niewystarczającej wiedzy 32,9%, oraz braku interesujących wydarzeń 20,4%.

3.2.D. Mieszkańcy działek, osoby podlegające kwarantannie

Zimą na działkach dwa razy przeszliśmy kwarantannę Byliśmy kompletnie odcięci od świata. Pomagała
rodzina, ale najbardziej pomagały telefony od znajomych z parafii. Bez tego to mogliśmy zostać “zapomniani

przez Boga i ludzi.” To było naprawdę straszne przeżycie.

Mieszkanka ROD  Stary Strzeszyn

Stałe kontakty z całorocznymi mieszkańcami rodzinnych ogrodów działkowych ma parafia  św.

Moniki. Kontakty te są związane z przede wszystkim  z posługą duszpasterską ale  obejmują one

również działania pomocowe i dają możliwość informowania o wydarzeniach na Strzeszynie.

Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym są objęte również działaniami szkoły i SKC-Strzeszyn

3.2.E.  Osoby obawiające się  kontaktów z ludźmi  z lęku przed
zarażeniem koronawirusem

Ta przeszkoda ograniczyła w znacznym stopniu aktywność społeczną niektórych grup mieszkańców

nawet w okresie letnim, gdy luzowane były obostrzenia i szczepienia przeciw COVID-19  były
dostępne dla wszystkich chętnych.  Problem może się nasilć wraz z nadejściem jesieni, która z jednej

strony ogranicza możliwość spotkań plenerowych, a z drugiej przynosi wzrost zakażeń.
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Nie udało się reaktywować w tym roku spotkań brydżowych odbywających się w naszym  domu parafialnym

z powodu konfliktu o szczepienia. Niezaszczepionym było wszystko jedno bo i tak nie wierzą w koronawirusa,

ale osoby zaszczepione odmówiły spotkań z osobami niezaszczepionymi argumentując to obawą przed

zarażeniem, no i nie spotykamy się a bardzo to lubiłam.

Mieszkanka. Strzeszyna Literackiego lat 65

W dniu 14.10 (167 odpowiedzi kwestionariuszowych) obawę taką wyraziło jedynie 9%

ankietowanych

3.3. Grupy o ograniczonej mobilności mające problemy z
poruszaniem się w obrębie osiedla

W tym roku sporo działań realizowanych było na terenie Starego Strzeszyna, co było związane też z

chęcią działania na obszarze, często w wcześniejszych latach pomijanym.  Z rozmów

przeprowadzanych jednak z uczestnikami wydarzeń wynika, iż łatwiej osobom mieszkającym na

Nowym Strzeszynie dotrzeć na teren Starego Strzeszyna niż odwrotnie.  Może być  to związane z

większą mobilnością mieszkańców nowych części osiedla czy  lepszą dostępnością  informacji.

“Życie kulturalne na Strzeszynie? Bardzo bym chciała uczestniczyć, ale za daleko i nie po drodze. Docieramy

tylko na Krajenecką”.

Mieszkanka ROD  Stary Strzeszyn, matka czwórki

Większość wydarzeń skupiało przede wszystkim lokalnych mieszkańców. Znaczącym wyjątkiem

okazał się koncert Kuby Banacha, zorganizowany przez Radę Osiedla w ramach obchodów jej

25-lecia,  który przyciągnął również widzów z innych osiedli Poznania. Trudności z dotarciem na

miejsce nie są zatem powszechną przeszkodą i dotyczą niektórych grup mniej  mobilnych

mieszkańców.

“Bez samochodu trudno mi wybrać się nad Rusałkę czy na Krajenecką z dziećmi. To duże utrudnienie

również dla osób starszych”.

Mieszkanka  Strzeszyna Literackiego lat 33, matka trójki
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W dniu 14.10 (167 odpowiedzi kwestionariuszowych) na trudność taką wskazało  13,8%

ankietowanych

Podsumowanie

Nie mamy jeszcze podsumowanych  wszystkich wyników badań kwestionariuszowych i wywiadów z

mieszkańcami, na których w dużej mierze oparty jest ten rozdział. Dane uzyskane za pomocą
kwestionariusza nie można też uznać za reprezentatywne dla wszystkich mieszkańców naszego

osiedla. Wskazują  one jednak  na gotowość mieszkańców do angażowania się w takie  aktywności

jak  potańcówki, turnieje sportowe, kółka teatralne, koło gospodyń miejskich , sąsiedzkie imprezy

integracyjne, pielęgnowanie zieleni osiedlowej itp.  Rekomendacje , co do możliwości pomocy w

zaspokojeniu  dostrzeżonych potrzeb mieszkańców zamieszczone są w części 5. “Rekomendacje i

kierunki przyszłych działań". Wywiady i badania kwestionariuszowe ujawniły również istnienie

zagrożeń wykluczeniem społecznym i szczególnych potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem.

Propozycje rozwiązań tych problemów również zawarte są w części 5
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4. CIL i jego działania w 2021 roku
Działania strzeszyńskiego CIL-u w 2021 roku cechowała duża elastyczność w dostosowywaniu się do

zmieniających się obostrzeń epidemiologicznych .

Podstawowym celem strzeszyńskiego CIL-u w 2021, podobnie jak w roku poprzednim była integracja i

aktywizacja społeczna mieszkańców naszego osiedla poprzez rozpoznawanie i uświadamianie

potrzeb i pomoc w ich realizacji.

Ponieważ CIL Strzeszyn wyrósł ze stowarzyszenia Strzeszyn dzieciom jego dotychczasową
specjalizacją były działania na rzecz dzieci i rodziców. W 2021 roku obejmowały one warsztaty

przyrodnicze, kulturalne, muzyczne oraz sportowe, w których organizacji wykorzystywano

doświadczenia z ubiegłych lat. Najliczniejszą grupą odbiorców działań CIL-u nadal pozostają rodziny z

dziećmi choć udało się, zgodnie z zaleceniami ubiegłorocznej diagnozy poszerzyć ofertę o

wydarzenia skierowaną do seniorów i młodzieży .

Udało się zrealizować przede wszystkim te działania, które odbywały się w plenerze i na które można

się było wybrać z dziećmi . Dużym zainteresowanie cieszyły się organizowane, od momentu gdy było
to tylko możliwe czyli od maja,spacery przyrodnicze, warsztaty muzyczne gry na ukulele, nauka gry w

szachy, planszówki. Był to czas z jednej strony łagodzenia obostrzeń a z drugiej czas wakacji letnich.

Po doświadczeniach nauki zdalnej zarówno dzieci jak i rodzice złaknieni byli kontaktów społecznych. Z

wdzięcznością przyjmowali pomoc w ciekawym organizowaniu dzieciom czasu wolnego . Wszystkie

te działania CIL-u trafiały w potrzeby rodzin z dziećmi.

Zdjęcia cytaty

4.1 Sukcesy

Za najważniejszy sukces można uznać coraz sprawniej organizowane są wydarzenia w ramach

inicjatyw sąsiedzkich. Zgłoszono 17 pomysłów

1. Zajęcia na rolkach dla dzieci z rodzicami w parku
koło szkoły

2. Gra fabularna „Drużyna pierścienia” na terenie
całego osiedla dla drużyn młodzieżowych

3. Zajęcia sportowe i artystyczne  dla dzieci na
Starym Strzeszynie na boisku przy ulicy Krajeneckiej

4. Reaktywacja boiska do gry w boule

5. Zajęcia dla seniorów

9. Gra ekologiczna terenowa z Panią Ewą Zaran

10. Spotkanie z meteorologiem

11. Spotkanie poetyckie

12. Szkolenie z pierwszej pomocy

13. Spotkanie z psim behawiorystą

14. Wymiana zabawek dla dzieci
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6. Zajęcia z palanta na boisku przy ulicy Krajeneckiej

7. Zajęcia „Zdrowy kręgosłup”

8. Zajęcia z Zumby

15. zajęcia dla kobiet z ceramiki

16. Zajęcia dla rowerzystów

17. Odyseja Umysłów dla dzieci strzeszyńskich

Udało się zachęcić grupy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów które czasami CIL zaskakiwały
jak na przykład reaktywacja boiska do bulli poprzez warsztaty z instruktorem.

Myśleliśmy że mieszkańcy nie mają ochoty na grę w bule i boisko do gry było nietrafioną inwestycją a

tymczasem brakowało dobrego instruktażu i przykładu. Inicjatywa sąsiedzka nam to uświadomiła. Pierwsze

zrealizowane wydarzenia pociągają za sobą następne. Zwiększa się świadomość możliwości uzyskania

wsparcia w ramach CIL-u. Inicjatywy sąsiedzkie zaczynają się rozwijać dzięki przykładowi udanych akcji.

Najistotniejszy w propagowaniu tej idei okazuje się bezpośrednia informacja od sąsiada.

Marta CIL Strzeszyn

4.2 Napotkane trudności

Z mniejszym niż oczekiwano zainteresowaniem spotkały się zajęcia sportowe organizowane dla

dorosłych na boisku przy ulicy Krajeneckiej. Były to zajęcia organizowane w drugą sobotę miesiąca i

przychodziły na nią jedynie osoby ze Starego Strzeszyna. Możliwą przyczyną słabej frekwencji były:

niewiedza, trudna do zapamiętania formuła drugiej soboty miesiąca, wyjazdy wakacyjne bądź
weekendowe. Nie udało się również zainteresować tą ofertą seniorów. Istotną przeszkodą okazało
się również słabe skomunikowanie autobusowe obu części Strzeszyna. Bez samochodu czy roweru

dystans około kilku kilometrów jakie należałoby pokonać pieszo okazał się zbyt trudny, szczególnie

dla osób z dziećmi czy seniorów. Niska frekwencja pojawiła się również na niektórych zajęciach

warsztatowych organizowanych przez CIL, na przykład grupa zabawowa dla dzieci z babciami i

dziadkami czy gry dla młodzieży i dorosłych.

Wydarzenia organizowane przez CIL były w tym roku lokalizowane zarówno na Starym jak i Nowym

Strzeszynie, aby pomóc w integracji obu części osiedla. Najczęściej jednak mieszkańcy obu części

Strzeszyna brali udział w wydarzeniach lokalnie.

4.3 Realizacja rekomendacji

Ubiegłoroczna diagnoza była bardzo słabo rozpropagowana wśród organizatorów życia społecznego i

mieszkańców i praktycznie nie wyszła poza CIL,Nawet członkowie Rady czy Zarządu Osiedla, z którymi

przeprowadzaliśmy wywiady w ramach aktualizacji nic nie wiedzieli o diagnozie, a tym bardziej o

rekomendacjach. Mimo to rekomendacje z ubiegłorocznej diagnozy były realizowane przez inne
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podmioty, dlatego zamieściliśmy w tej części aktualizacji diagnozy również informacje ich dotyczące

jako przykłady dobrych praktyk i wskazanie możliwości współpracy.

4.3 .A. Poprawa przepływu informacji pomiędzy grupami społecznymi

CIL podejmował wiele starań w roku 2021, aby mieszkańcy wiedzieli „o tym , co się dzieje na

Strzeszynie” zgodnie z rekomendacjami ubiegłorocznej diagnozy. Regularnie umieszczano informację
o organizowanych akcjach i wydarzeniach na Facebooku, za pośrednictwem wszystkich stron

mieszkańców Strzeszyna z najliczniejszą Nieformalną Grupą Strzeszyńską na czele. Ponieważ jednak

umieszczane w ten sposób informacje mogły umykać uwadze mieszkańców w natłoku innych postów

oraz biorąc pod uwagę, że nie wszyscy są internauci są na Facebooku stworzono na stronie Osiedla

Strzeszyn Kalendarz Wydarzeń.https://osiedlestrzeszyn.pl/kalendarz-wydarzen-na-strzeszynie/ . W

bardzo czytelnej formie przedstawia on wszystkie wydarzenia dla mieszkańców organizowane przez

Radę Osiedla, CIL, stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci i wszystkie lokalne podmioty, które organizują
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców . Strona Rady Osiedla zawiera bardzo interesujące informacje, nie

jest jednakże bardzo popularna wśród mieszkańców.

tu może przykład strony z Kalendarza Wydarzeń z sierpnia lub innego miesiąca

Informowano również  o działaniach organizowanych przez CIL  wykorzystując tablice Rady Osiedla..

Plakaty przyklejano także na kontenerze (Mobilnym Instytucie Kultury), który stał się osiedlowym

minicentrum kultury czy Chacie Polskiej.

Nadal nie wszyscy mieszkańcy korzystający z Internetu wiedzą o Kalendarzu Wydarzeń i nie do

wszystkich dociera informacja z plakatów. Dokładniejsza analiza tego problemu przedstawiona

została w rozdziale 4.” Dostrzeżone problemy, trudności i przeszkody”. Tablice Rady Osiedla znajdują
się w miejscach odwiedzanych głównie przez rodziny z dziećmi i aktywnych sportowo mieszkańców,

brak ich w miejscach odwiedzanych przez seniorów: aptekach, przychodniach, gablotach przy

parafiach itd.

Działania innych podmiotów.

Najważniejszym partnerem CIL w zakresie tej rekomendacji jest Zarząd Osiedla Strzeszyn do

którego zadań należy między innymi  “zapewnienie obiegu informacji między organami

Osiedla a mieszkańcami” https://osiedlestrzeszyn.pl/zarzad-osiedla-strzeszyn/

W tej chwili istnieje nowa, przejrzysta strona internetowa  z aktualnościami, dodatkowo został
uruchomiony kalendarz wydarzeń, gdzie można znaleźć wszystkie wydarzenia w jednym miejscu. Na

naszej stronie na FB także są dostępne wszystkie wiadomości. Do tego mamy na Strzeszynie 3

gabloty informacyjne (Horacego, Wierzyńskiego i Krajenecka) z aktualizowanymi wiadomościami.

Ponadto wydajemy gazetkę i sprawozdanie Zarządu Osiedla (było dystrybuowane w maju/czerwcu) z

kalendarzem wydarzeń. Nie możemy poświęcić więcej czasu, żeby każdemu dostarczyć informacje

bezpośrednio, to jest niemożliwe. Pracujemy dla mieszkańców nad tematami merytorycznymi
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(przygotowanie koncertów, współpraca w zakresie budowy i remontów dróg, komunikacji miejskiej,

remonty przedszkoli i szkoły i wiele innych tematów). Taki zakres informowania jaki jest obecnie już
pochłania nam bardzo dużo czasu. Rada i Zarząd Osiedla pracuje dla mieszkańców społecznie

(kosztem rodziny, pracy, rozrywki i kontaktów towarzyskich).  Chciałabym prosić mieszkańców aby

bardziej aktywnie poszukiwali informacji o Osiedlu na stronie internetowej, Fb, gablotach, gazetce lub

pytając się  bardziej zorientowanych sąsiadów. Jeśli natomiast znajdzie się ktoś, kto zechciałby

społecznie zająć się polityką informacyjną Osiedla Strzeszyn i zrobi to szerzej niż obecnie, ale

regularnie i do końca kadencji, to bardzo serdecznie zapraszam do współpracy.

Dominika Zenka-Podlaszewska Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn

4.3 B. Budowanie partnerstw i przestrzeni społecznej

Odbyło się jedno spotkanie sieciujące w czerwcu, gdy luzowanie obostrzeń epidemiologicznych

pozwoliło na spotkanie na żywo przy ognisku w Scout Camp nad Strzeszynkiem.( Spotkania on-line

nie spełniały swej roli z powodu trudności technicznych, jakie sprawiały niektórym uczestnikom na

przykład seniorom jak i przesytu Internetem w czasach pandemii. Spotkanie zorganizowało
Stowarzyszenie Strzeszyn dla Dzieci, prowadziła je Magdalena Garczarczyk. Zaowocowały one

wspólnymi przedsięwzięciami takimi jak na przykład projekt” Poznajemy Patronów naszych ulic”. Był
to projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania w ramach zadania CIL-Regrantingowe

realizowany przez Strzeszyński Klub Seniora we współpracy ze Strzeszyńskim Dyskusyjnym Klubem

Książki oraz Ferajną św. Moniki. Projekt obejmował internetowy quiz na temat patronów ulic na

Strzeszynie, spacer historyczno-literacki z przewodnikiem, spacerową grę terenową i spotkanie

wokół książki i Joanną Jodełką mieszkanką naszego osiedla (wspólnych działań szczególnie z Radą
Osiedla było dużo więcej i tu przydałoby się więcej przykładów działań CIL-u we współpracy z innymi

podmiotami)

Inicjatywy oddolne były realizowane poprzez formę i wspomnianych już inicjatyw sąsiedzkich.

Przy Mobilnym Instytucie Kultury zlokalizowanym na terenie przy placu zabaw na Owidiusza, który od

wielu lat pełni rolę sąsiedzkiej przestrzeni dla mieszkańców Nowego Strzeszyna zorganizowano półki

do do bookcrossingu - które działają w trakcie organizowanych tu wydarzeń kulturalnych. Jest to

inicjatywa wspólna CIL-u Strzeszyn, Strzeszyn dla dzieci i Rady Osiedla. Udało się również wykreować
przy boisku na Krajeneckiej na Starym Strzeszynie nową małą lokalną sąsiedzką przestrzeń – teren

na którym w okresie letnim ciągle coś się działo, gdzie znajduje się tablica informacyjna Rady Osiedla

z informacjami o aktualnych wydarzeniach dla mieszkańców i posterami z opracowania Katarzyny

Dworaczyk i Małgorzaty Praczyk. Strzeszyn. Mieszkańcy/przyroda/historia

4.3.C. Strzeszynek jako miejsce integrujące Stary i Nowy
Strzeszyn

CIL wykorzystał teren Scoutrt Camp na spotkanie sieciujące. Teren ten okazał się świetny na tego

typu wydarzenie przy ognisku z możliwością grilla. Spotkanie w warunkach plenerowych umożliwiało
zachowanie obostrzeń pandemicznych, wiata chroni przed niespodziankami pogodowymi, wszyscy
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uczestnicy z wyjątkiem zagorzałych piechurów muszą dojechać, żadna część osiedla nie jest więc

preferowana, zapewniony jest parking i dostęp do komunikacji publicznej.

W ramach CIL Strzeszyn organizowane były zajęcia sportowe na siłowni zewnętrznej, oraz gra

fabularna “Szukamy drużyny pierścienia”. W grze wzięło udział 8 drużyn (zainteresowanie było
większe ale ze względu na formułę gry fabularnej nie można było zwiększyć liczby

uczestników),Połowa drużyn wywodziła się ze Starego a połowa z Nowego Strzeszyna. Oprócz

integracji obu części Strzeszyna udała się też w pełni integracja międzypokoleniowa. W grze

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich pokoleń od kompletnych maluchów towarzyszących

starszemu rodzeństwu, po seniorów w roli Gandalfa czy dowódców drużyn. Udało się również
zaangażować w to wydarzenie zarówno młodszą jak i starszą młodzież

.

Jeszcze w tak fantastycznej grze nie brałam udziału. Widać było ogrom pracy i zaangażowania całej ekipy!

Wykonaliśmy tyle zadań, które myślałam, że nigdy w życiu się nie odważymy! Podobało mi się i to, że

trzeba było kombinować, żeby zdobyć mapę, jak i walki i zadania! Mam nadzieję, że jeszcze będę miała
możliwość wzięcia udziału w podobnych zabawach!

dowódca drużyny Jubilerów ,Strzeszyn Literacki

Mieszkamy tu od miesiąca i to była świetna okazja by poznać sąsiadów i okolice. Nie wiedzieliśmy,że

Strzeszynek i Stary Strzeszyn to też  części naszego osiedla.

dowódca drużyny Bagginsów, Strzeszyn Grecki
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Pełna fotorelacja dostępna na https://www.facebook.com/Ferajna.sw.Moniki/photos/

Zamieściłam tu kilka zdjęć ilustrujących powyższy tekst ale to mogą być inne, bo nie wiem czy

wszyscy  na tych akurat zdjęciach wyrazili zgodę na upublicznianie,  Gandalf i reszta Ferajny  się
zgodzili

Akcje innych podmiotów. Okolice Strzeszynka były wykorzystywane również przez innych

organizatorów życia społecznego na Strzeszynie. Strzeszyński Klub Seniora zorganizował tam spacery.,

W okolicach Strzeszynka rozgrywała się spacerowa gra terenowa w ramach projektu „Poznajemy

patronów naszych ulic”, przygotowana przez Ferajnę św. Moniki.  Również Parafia  sw. Moniki

zorganizowała indywidualną (ze względu na obostrzenia pandemiczne) nocną drogę krzyżową wokół
jeziora Strzeszynek. W przypadku wszystkich tych inicjatyw uczestnicy rekrutowali się z obu części

Strzeszyna.

4.3.D. „Moderator akcji społecznych”

Tej rekomendacji nie udało się spełnić w tym roku  poprzez  działanie na rzecz powołania oficjalnego

Organizatora Społeczności Lokalnej czy też stworzenia poradnika akcji społecznych jak sugerowano to

w ubiegłorocznej diagnozie. CIL pełnił natomiast  rolę moderatora poprzez  uruchomienie  Inicjatyw

Sąsiedzkich.  Zachęciło to mieszkańców do samoorganizowania się i pozwoliło na uzyskanie

finansowego wsparcia sąsiedzkich inicjatyw, które będą kontynuowane samodzielnie.
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Rodzicom biorącym udział w zajęciach na rolkach bardzo spodobały się zajęcia z instruktorem i

dowiadywali się o możliwość płatnego kontynuowania zajęć. Dalej chce się spotykać grupa

grająca w boule. Mam nadzieję, że podobnie cementują się  grupy grające w palanta, młodzież
biorąca udział w grze fabularnej i inni beneficjenci Inicjatyw Sąsiedzkich. W momencie

przygotowywania aktualizacji diagnozy  (wrzesień 2021) trudno to ocenić, bo Inicjatywy sąsiedzkie

ruszyły z kopyta, gdy mieszkańcy wrócili z urlopów.

Marta CIL Strzeszyn

4.3.E. „Przewodnik po Starym i nowym Strzeszynie” Historie
Strzeszyńskie.

W ramach CIL-u zorganizowano spotkania z przyrodą w obejmującym 5 spotkań cyklu „Z przyrodą za

pan brat” które były realizowane we wszystkich częściach Strzeszyna. Jako rezultat tych wydarzeń
powstają krótkie opracowania, zawierające trasy spacerów, praktyczne wskazówki dla obserwatorów

przyrody oraz rekomendacje pomocnych aplikacji. Zamieszczone one zostaną na stronie CIL-Strzeszyn

na FB w formie plików PDF .

Podobne opracowania zostaną przygotowane jako rezultat projektu „Patroni naszych ulic”. Stanowią
one podwaliny rekomendowanej w ubiegłorocznej diagnozie lokalnej mapy prezentującej atrakcje

przyrodnicze i kulturowe naszego osiedla

Akcje innych podmiotów. Z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia Rady Osiedla Strzeszyn z

inicjatywy Rady Osiedla i Wydziału Kultury UM w ramach PBO powstała w tym roku broszurowa

publikacja autorstwa Katarzyny Dworaczyk i Małgorzaty Praczyk. Strzeszyn.

Mieszkańcy/przyroda/historia pięknie ilustrowana grafikami panią Dworaczyk. Zawiera ona 32

krótkie rozdziały ciekawie i przystępnie opisujące zarówno historię jak i przyrodnicze atrakcje

naszego osiedla. Publikacja ta dobrze odpowiada formule lokalnej opowieści o miejscu i ludziach

sugerowanej w ubiegłorocznych rekomendacjach. Z treścią broszury można zapoznać się na stronie

autorki pod adresem: http://katarzynadworaczyk.com/strzeszyn.

Postery z poszczególnymi rozdziałami są udostępnione na ogrodzeniu boiska przy ulicy Krajeneckiej.

Rada Osiedla  zamierza wykorzystać publikację do upowszechniania dziejów naszego osiedla wśród

dzieci i młodzieży naszej szkoły w formie scenariuszy lekcji i quizów i zagadek udostępnianych na

stronie internetowej Rady Osiedla i FB. Oto jeden z rozdziałów broszury dotyczący starej szkoły , w

której znajduje się obecnie schronisko młodzieżowe.
Pierwsza szkoła

Jednym z ważniejszych miejsc w Strzeszynie,
znajdujących się tu jeszcze w końcówce panowania

pruskiego, był budynek szkoły mieszczący się na
skrzyżowaniu ulic Biskupińskiej i Koszalińskiej. Do
szkoły składającej się z czterech klas – zgodnie z

ówczesnym programem szkoły powszechnej –
uczęszczały okoliczne dzieci. Zajęcia odbywały się w

jedynej istniejącej w budynku sali szkolnej. Mieściło się
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tu jeszcze mieszkanie dla nauczyciela oraz sekretariat. Pierwszymi nauczycielami byli dwaj Niemcy, a
pierwszym polskim nauczycielem po I wojnie światowej został Eugeniusz Kluge. W latach 30. szkołą

kierował Stanisław Popiel.

Nikt nie podjął idei imienin Strzeszyna może z powodu przypadającej w tym roku 25-rocznicy

powstania Rady Osiedla Strzeszyn.

4.3.F. Działania na rzecz kobiet

Nie udało się stworzyć rekomendowanej z ubiegłorocznej diagnozie grupy na kształt „koła gospodyń
miejskich”, gdzie w ramach cyklu warsztatów podnoszących praktyczne umiejętności powstałaby

spójna grupa, która mogłaby stanowić również wsparcie dla kobiet w trudnych sytuacjach życiowych.

W ramach inicjatyw sąsiedzkich pojawiła się inicjatywa warsztatów z ceramiki dla kobiet.

Działania innych podmiotów.

Rada Osiedla zrezygnowała w tym roku z warsztatów z samoobrony dla kobiet ze względu na

wysokie koszty takich szkoleń.

Dominika Zenka-Podlaszewska Przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn

4.3.G. Działania na rzecz młodzieży

W organizowanych przez CIL –Strzeszyn wydarzeniach nadal w bardzo małym stopniu uczestniczyła
młodzież. Młodzież pojawiała się na zajęciach z ukulele, malowania mang, grze fabularnej”Szukamy

Drużyny Pierścienia” i może gdzieś jeszcze ale nic mi o tym nie wiadomo

Akcje innych podmiotów.. Młodzież uczestniczy na większa skalę w życiu osiedla głównie jako

wolontariusze SKC Strzeszyn, gdzie stanowią najliczniejszą grupę w liczącym ponad 200 osób

wolontariacie na rzecz osób potrzebujących z terenu naszego osiedla. Jest to wprawdzie aktywność
zorganizowana ale młodzież występuje w niej nie jako beneficjenci lecz aktywni wykonawcy. W tej

formie aktywności pozostawia się młodzieży dużą samodzielność w podejmowanych działaniach.

Pozwala ona na rozwijanie w wolontariuszach samodzielności, odpowiedzialności, empatii oraz

integrację dzieci i młodzieży mających trudności w kontaktach społecznych.

Na terenie osiedla działa prężnie również Hufiec Herkules Podolany- Strzeszyn, oraz Duszpasterstwo

Młodzieży przy Parafii Ojca Pio. Wszystkie te organizacje mają zapewnione miejsca spotkań (teren

szkoły, Scout Camp lub dom parafialny, ) i charakteryzują się dużą samodzielnością i

zaangażowaniem młodzieży. Kadrze Hufca Herkules Podolany-Strzeszyn udało się zorganizował w
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tym roku obostrzeń pandemicznych między innymi bardzo atrakcyjny dla młodzieży letni obóz czy

biwaki,

Wnioski

W działaniach CIL-u w 2021 roku najważniejszą pozytywną zmianą wydaje się odchodzenie od roli

bezpośredniego organizatora czy wręcz realizatora zdarzeń w stronę moderatora i facylitatora

działań społecznych. Istotne są również próby rozszerzenia kręgu odbiorców działań CIL-u i

budowania partnerstw. Dużym osiągnięciem jest też połączenie informacji o wszystkim co, dzieje się
aktualnie na osiedlu w jednolitym niezależnym od FB kalendarzu wydarzeń

Podstawowe słabości działań CIL-u Strzeszyn w roku 2021 to: bardzo słabe upowszechnienie i

wykorzystanie ubiegłorocznej diagnozy utrudniające dostosowanie działań do potrzeb odbiorców,

zbytnie rozdrobnienie działań oraz zbyt mały nacisk na długoterminowe rezultaty działań.
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5. Rekomendacje i kierunki przyszłych działań

Rekomendacje przedstawione  w tym rozdziale dotyczą trzech grup zagadnień. Po pierwsze są one

propozycjami rozwiązań problemów określonych w rozdziale trzecim “Dostrzeżone problemy i

trudności”

Druga grupa rekomendacji dotyczy możliwości zaspokojenia dostrzeżonych w trakcie naszej pracy

potrzeb mieszkańców związanych z życiem społecznym osiedla opisanych w rozdziale czwartym

“Potrzeby dostrzeżone w danym roku”

Trzecim źródłem naszych rekomendacji jest autorefleksja CIL-u zawarta w rozdziale szóstym “CIL i

jego działania w 2021 roku”

5.1. Jak przezwyciężyć  dostrzeżone problemy i
trudności.
5.1.A. Obostrzenia epidemiologiczne

Rekomendacja: Bądźmy kreatywni - uczmy się od siebie nawzajem

Wywiady z organizatorami życia społecznego na Strzeszynie wykazały, że spójne grupy z jasno

określonymi celami  i efektywnymi liderami  jak SKC-Strzeszyn, strzeszyńskie Kluby Seniora, Hufiec

Herkules Podolany Strzeszyn czy Ferajna św. Moniki sprawnie dostosowywały się do obostrzeń
epidemiologicznych wykazując się dużą elastycznością w swoich działaniach.Również  niewielkie

grupy nieformalne jak grupy uprawiające nordic- walking, rowerzyści czy biegacze, grupy koleżeńskie

ze szkół czy przedszkolach szybko reaktywowały swoje spotkania wykorzystując sprzyjającą pogodę i

strzeszyńską infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Mieszkańcy potwierdzili podkreśloną w

ubiegłorocznej diagnozie zdolność do samoorganizacji i zaradność.

rekomendacje dla CIL

Rolą CIL-u powinno być przede wszystkim promowanie dobrych praktyk. Ważne jest

pokazywanie co można zrobić w niewielkiej grupie sąsiedzko-koleżeńskiej w zgodzie z

obostrzeniami, które mogą się znowu pojawić w chłodnych porach roku. Do dyskusji w jakiej formie

promować, pewnie ważna jest NGS, ale również szkoła i parafie

rekomendacje dla organizatorów

Uczcie się od siebie nawzajem. W naszej aktualizacji diagnozy wskazaliśmy przykłady dobrych

praktyk dostosowywania się do zmieniających się obostrzeń  epidemiologicznych, z jakimi

zetknęliśmy się w ramach przeprowadzanych wywiadów. Jest ich na pewno więcej i warto

utrzymywać życzliwe koleżeńskie kontakty z innymi ludźmi z branży i dzielić się doświadczeniami.

Warto też dbać o dobre wzajemne relacje pomiędzy uczestnikami organizowanych aktywności

ponieważ spójna grupą szybko się reaktywuje gdy tylko pojawi się taka możliwość.

rekomendacje dla mieszkańców
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Interesujcie się tym, co udaje się innym. Nie bójcie się ich naśladować. Bądźcie kreatywni.

Wykorzystajcie swoje zdolności do samoorganizacji.

5.1.B. Spiętrzenie wydarzeń. Szum informacyjny

Rekomendacja: Mniej wydarzeń,  lepiej zaplanowanych

Wywiady z organizatorami i wykonawcami potwierdziły iż na Strzeszynie  czasami dzieje się zbyt

dużo na raz. Część bezpłatnych  wydarzeń dla mieszkańców  miała również z tego powodu

frekwencję niższą oczekiwano. Bardzo trudno było skoordynować wydarzenia.

rekomendacje dla CIL - należy unikać spiętrzenia wydarzeń dla mieszkańców organizowanych lub

współorganizowanych przez CIL.  Dobrym krokiem w tym kierunku jest Kalendarz wydarzeń,  który

powinien zapobiegać nadmiarowi wydarzeń.  Wydarzeń powinno być mniej. Powinny być
dostosowane do potrzeb odbiorców określonych w diagnozie. Istotnym kryterium wyboru powinny

być  długotrwałe efekty czyli  zmiana społeczna jaka zostanie osiągnięta poprzez realizację danego

wydarzenia.  Przykładowo może to być  zawiązanie się grupy nieformalnej, ułatwienie komunikacji

pomiędzy uczestnikami wydarzenia, których łączą podobne zainteresowania, ułatwienia w realizacji

wspólnych działań. Podobne kryteria powinny być stosowane przy wyborze inicjatyw sąsiedzkich

realizowanych przez CIL

Wydarzenia powinny być bardzo  dobrze zaplanowane, z wykorzystaniem doświadczeń tegorocznych.

Warto wypracować  czytelną dla odbiorców formułę np w cyklach tygodniowych.  Bardzo ważne

byłoby zorganizowanie przez CIL wspólnego podsumowania  po zakończeniu wszystkich wydarzeń, na

którym byłyby obecne wszystkie podmioty realizujące bezpłatne wydarzenia. Na spotkaniu tym

powinien zostać opracowany ramowy plan wydarzeń na przyszły rok oraz zasady informowania o tych

wydarzeniach mieszkańców

rekomendacje dla realizatorów- stwórzcie bazę danych potencjalnych odbiorców waszych wydarzeń
i zaplanujcie poinformowanie ich o wydarzeniach bezpośrednio np poprzez newslettera czy grupy

sąsiedzkie

rekomendacje dla mieszkańców -aktywnie szukajcie informacji. Sprawdzajcie Kalendarz wydarzeń na

stronie osiedla. Pytajcie bardziej aktywnych sąsiadów. Zgłaszajcie swoje preferencje, co do sposobu

udostępniania informacji np. propozycje lokalizacji tablic informacyjnych do Rady Osiedla czy CIL-u

Strzeszyn. Wypełniajcie ankiety. Zgłaszajcie swoje potrzeby.

5.1.C. Słaba orientacja mieszkańców w tym, co dzieje się na Strzeszynie

Rekomendacja: udrażnianie kanałów informacyjnych

Przeprowadzone wywiady z mieszkańcami, organizatorami wydarzeń oraz odpowiedzi w badaniu

kwestionariuszowym wskazują na ciągle istniejące problemy w informowaniu mieszkańców o tym co

dzieje się na osiedlu. Aktualizacja potwierdziła  wnioski z ubiegłorocznej diagnozy, iż niektóre grupy

mieszkańców nadal słabo orientują się w bezpłatnych wydarzeniach organizowanych dla nich na

Strzeszynie. Kalendarz wydarzeń na stronie osiedla zestawiający w przystępnej formie te wydarzenia
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mógłby pomóc lecz został słabo wypromowany. Konieczne jest udoskonalenie sposobów

informowania o tych wydarzeniach mieszkańców.

Pomocne w rozwiązaniu tego problemu powinno być spotkanie wszystkich organizatorów

społecznych aktywności i grup mieszkańców pod hasłem jak “Jak poprawić Komunikację z

mieszkańcami” w celu wymiany doświadczeń i promowania dobrych praktyk.

Propozycje usprawnienia informowania mieszkańców, które pojawiły się w trakcie

przeprowadzanych wywiadów z mieszkańcami i organizatorami wydarzeń .

● Najskuteczniejszym sposobem komunikowania okazało się bezpośrednie zapraszanie i

informowanie w bezpośredniej rozmowie “gawęda” jak i poprzez SMSy czy grupy na

WhatsApp-ie. Należałoby rozwijać tę formę komunikacji.  Jest to szczególnie ważne w

przypadku mieszkańców nie korzystających z FB i NGS i nieprzyzwyczajonych do

wyszukiwania informacji w Internecie.

● Bardzo dobrym narzędziem informowania o wydarzeniach na Strzeszynie jest Kalendarz

Wydarzeń na stronie osiedla Strzeszyn, lecz konieczna jest jego promocja na przykład w

gablotach Rady Osiedla, STAŁa I WIDOCZNA.

● Przydatne mogłoby być określenie miejsc odwiedzanych przez poszczególne grupy

odbiorców  preferujących konwencjonalne środki informacji jak plakaty. Przykładowo

seniorzy wskazali takie miejsca jak  lokalne sklepy w centrum Nowego Strzeszyna przy

ul.Literackiej, apteki, wiaty przystanków, okolice przychodni Hipokrates, spacerowa aleja przy

ulicy Wańkowicza, gabloty przy kościelei tp

5.1.D.   Konflikty między mieszkańcami

Rekomendacja: Nauczmy się dyskutować zamiast kłócić
rekomendacje dla CIL-u Ważnym zadaniem CIL jest wspieranie budowania lokalnych

partnerstw ponad podziałami. Pomocne w tym zadaniu mogłoby być organizowanie forów

dyskusyjnych wokół kontrowersyjnych tematów. Do udziału w tych należałoby zaprosić
przedstawicieli różnych opcji i doświadczonego moderatora, który dbałby o poziom i kulturę
dyskusji oraz o opracowanie końcowych rozwiązań. Dotychczasowe doświadczenia z dyskusji

na NGS pokazują, iż przynajmniej na początku musiałaby to być wynajęta osoba z zewnątrz.

rekomendacje dla realizatorów Pomocą w poprawie kultury dyskusji na NGS mogłaby być
akcja edukowania użytkowników portalu o tym co jest naruszeniem zasad kultury dyskusji na

przykładach “perełek” z odrzucanych postów. Można by poprzedzić to krótkim praktycznym

kursem  zasad prowadzenia dyskusji czy rozpoznawania wypowiedzi blokujących

porozumienie.

rekomendacje dla mieszkańców Pamiętajcie o kulturze dyskusji. Jeśli moderator usunie wasz

post na NGS nie pomstujcie na “cenzurę” tylko postarajcie się tak wyrażać swoje zdanie aby

nikogo nie obrażać ani nie oczerniać, oddzielać fakty od opinii a meritum sporu od osoby itp..

Po prostu stosujcie się do ogólnie znanych choć nie przestrzeganych zasad dyskusji i starajcie

się poznać stanowisko drugiej strony. Tylko w ten sposób uda się coś zrobić razem z ludźmi,

od których nieuchronnie się różnimy mimo, iż mieszkamy w tym samym fyrtlu.
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5.1.E. Trudności we współpracy, dublowanie aktywności .

Rekomendacja: dobrze przygotowane tematyczne spotkania robocze

rekomendacje dla CIL-u W budowaniu lokalnych partnerstw bardzo istotne jest dobre poznanie

wszystkich aktywnych podmiotów życia społecznego Strzeszyna. W trakcie wywiadów prowadzonych

w tym roku  w ramach aktualizacji diagnozy staraliśmy się dotrzeć do osób pominiętych w

ubiegłorocznej diagnozie.  Ważne byłoby, aby w merytorycznej dyskusji dotyczącej konkretnych

zagadnień życia na naszym osiedlu brały udział wszystkie aktywne na tym polu podmioty bez

względu na personalne animozje, poglądy polityczne bądź różnice światopoglądowe.

Pomocne byłoby organizowanie przez CIL tematycznych spotkań roboczych dotyczących

konkretnych zagadnień np. aktywizacji młodzieży i zaproszenie wszystkich działających w danym

obszarze podmiotów. Ważne aby dotrzeć z zaproszeniem do wszystkich podmiotów i ustalić dogodny

dla wszystkich termin pamiętając, iż ludzie aktywni mają zwykle wypełniony kalendarz. Nasi

rozmówcy postulowali ustalanie terminu spotkania z wyprzedzeniem przynajmniej

dwutygodniowym. Bardzo istotne jest dobre przygotowanie spotkania w formie opracowanych

wcześniej materiałów zawierających krótkie opisanie problemu i propozycje rozwiązań oraz dbanie

o merytoryczny przebieg dyskusji. Po zakończeniu spotkania ważne jest  przesłanie  wszystkim

uczestnikom wypracowanych ustaleń.

rekomendacje dla organizatorów - poznajcie się nawzajem, razem można osiągnąć więcej niż w

pojedynkę

5.1.H. Niedostateczna frekwencja na bezpłatnych wydarzeniach
organizowanych dla mieszkańców Strzeszyna związana z
niedostosowaniem ich do potrzeb odbiorców .

Rekomendacja: poznaj i zaprzyjaźnij się z odbiorcami

Rekomendacje dla CIL-u Decydując się na realizację jakiegoś wydarzenia należy określić grupę
potencjalnych odbiorców i wymagać od realizatorów dostosowania treści,  formy i sposobów

komunikowania się  do potrzeb tej właśnie grupy. Powierzając wykonanie  jakiegoś zadania należy

określić oczekiwany poziom frekwencji i egzekwować jego wykonanie. To realizator powinien zająć
się promocją skierowaną wprost do grupy potencjalnych odbiorców np. zamieszczając informacje o

wydarzeniach skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców za pośrednictwem LIBRUSA a o

wydarzeniach dla seniorów w formie plakatów w aptekach

Rekomendacje dla realizatorów korzystajcie z badań potrzeb mieszkańców prowadzonych w ramach

diagnozy społeczności lokalnej CIL, określcie grupę docelową i skonsultujcie z przedstawicielem

grupy formę, treść i sposób komunikowania z potencjalnymi odbiorcami, aby osiągnąć zakładany

poziom frekwencji. Jeśli  promując wydarzenie  skorzystaliście z plakatów czy ulotek po wydarzeniu

usuńcie je.
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5.2 Jak zaspokoić zgłaszane przez mieszkańców potrzeby
aktywności społecznych?

Potrzeby mieszkańców dotyczące niedostępnych na terenie osiedla aktywności powinny być brane

pod uwagę przy planowaniu działań CIL-u, Rady Osiedla  i innych podmiotów życia społecznego

Strzeszyna. Aby to było możliwe konieczna jest dotarcie z aktualizacją diagnozy do wszystkich

adresatów wymienionych w sekcji “Kto jest odbiorcą aktualizacji”

Specyficzne potrzeby grup zagrożonych izolacją społeczną powinny stać się inspiracją do działań
pomocowych między innymi SCC-Strzeszyn,  parafialnych kół Caritas, strzeszyńskich Klubów Seniora

oraz samopomocowych na przykład w postaci Banku Usług gdzie członkowie Banku wymieniają się
usługami np. w formie opieki nad podopiecznymi. Zadaniem CIL-u może być inspirowanie i pomoc w

organizacji grup samopomocowych oraz budowanie porozumień pomiędzy różnymi podmiotami

pragnącymi pomagać tym grupom mieszkańców osiedla.

Potrzeby grup o ograniczonej mobilności mających problemy z poruszaniem się w obrębie osiedla

mogą również być zaspokajane poprzez samoorganizację i samopomoc mieszkańców. Istnieje

również możliwość powołania drugiego CIL-u na Starym Strzeszynie z uwagi na ciągle odczuwalne

problemy z integrowaniem obu części Strzeszyna.

Istotnym argumentem za powołaniem CIL-u Strzeszyn Stary jest fakt socjologicznej odrębności obu

części Strzeszyna podkreślony już w ubiegłorocznej diagnozie i potwierdzony w przeprowadzanych w

tym roku wywiadach

“Badania map wyobrażeniowych pokazały bowiem wyraźnie, że dla mieszkańców Strzeszyn składa się z

dwóch autonomicznych części połączonych wspólną nazwą. Mimo, że w ciągu z górą ćwierćwiecza nowe

osadnictwo podeszło już do ulicy Biskupińskiej, jednej z głównych ulic Starego Strzeszyna, nadal mieszkańcy

nie mają poczucia wspólnoty.

“Stary i Nowy Strzeszyn stanowią wyraźnie zróżnicowane osiedla. Są one wewnętrznie zintegrowane.

Natomiast jest wyraźna różnica, albo nawet wzajemne słaba wiedza. Wynika ona ze słabości kontaktów,

pobytów w różnych celach, małej liczby powiązań rodzinnych i towarzyskich. Podział ten raczej pozostanie,

W przypadku Nowego Strzeszyna  wynika to z orientacji mieszkańców na Poznań. Jest on ich miejscem pracy

czy nauki. Inna jest geneza ludności niż w Starym Strzeszynie. Są to migranci z Poznania o słabym

zasiedzeniu.”

Diagnoza społeczności lokalnej Strzeszyna 2020

Stary Strzeszyn jest w obecnej chwili dużo bardziej zintegrowany wewnętrznie. Jest to osiedle

nieduże bo liczące 2300 mieszkańców , ustabilizowane, nie podlegające tak szybkim zmianom jak

Nowy Strzeszyn. Powstała sześć lat temu parafia jest instytucją jednoczącą znaczną część
mieszkańców. Około 60% rodzin na tyle identyfikuje się z parafią, że przyjmuje księdza “po kolędzie”

Aktywnie zaangażowana w budowę kościoła grupa jest oczywiście dużo mniejsza, ale bardzo dobrze

zorganizowana i efektywnie działająca. W parafii istnieje sprawny system przepływu informacji, który

można wykorzystać również do informowania o aktywnościach organizowanych w ramach CIL-u

Powiązane z parafią stowarzyszenie “Ferajna Sw Moniki” włączała się w tym roku w wydarzenia,

którym patronował CIL. Parafia również chętnie pomagała przy realizacji działań CIL-u czy Rady
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Osiedla realizowanych przez inne podmioty jak pomoc przy podłączeniu oświetlenia na koncerty na

boisku przy Krajaneckiej czy zasilania dla teleskopu na “Wieczór z gwiazdami” Gotowa jest również
udostępniać sale parafialne na zajęcia warsztatowe.

Jest to olbrzymi potencjał który pozwala na sprawną realizację działań na potrzeby mieszkańców tej

części osiedla. Skoro większość wydarzeń skupiło w tym roku przede wszystkim lokalnych

mieszkańców to łatwiej jest również organizować te wydarzenia lokalnie.

5.3 Autorefleksja Cil-u Strzeszyn

A. Słabe upowszechnienie i wykorzystanie ubiegłorocznej diagnozy utrudniające

dostosowanie działań do potrzeb odbiorców

B. Zbytnie rozdrobnienie działań
C. Zbyt mały nacisk na długoterminowe rezultaty działań
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