
                                                         

 

 
 
 

PROJEKT AKTYWNA SPOŁECZNO ŚĆ W KRAKOWIE 
 
Mieszkasz/pracujesz lub w inny sposób jesteś związany/a z jednym z osiedli: Azory, Ugorek, 
Olsza II lub też chcesz działać w tych miejscach? Masz ciekawe pomysły na pozytywne 
zmiany lub już działasz na rzecz Twojej okolicy? Jesteś w wieku 18 – 118 lat? Dołącz do 
projektu Aktywna Społeczność w Krakowie i dowiedz się, jak możesz odmienić swoje osiedle! 
 
Na czym polega projekt Aktywna Społeczność w Krakowie? 
 
Aktywna Społeczność to międzynarodowy projekt British Council realizowany w Europie i na 
świecie, którego celem jest wzmacnianie społeczności lokalnych i wspieranie aktywnych postaw 
obywatelskich.  
Aktywna Społeczność w Krakowie zakłada działanie na rzecz polepszenia jakości życia na 
osiedlach Ugorek, Olsza II i Azory. Projekt ma na celu zachęcenie mieszkanek  
i mieszkańców do aktywnego działania na rzecz możliwych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. 
 
Kto odpowiada za realizację projektu Aktywna Społeczność w Krakowie? 
 
Projekt Aktywna Społeczność w Krakowie realizowany jest w ramach współpracy Urzędu Miasta 
Krakowa, British Council oraz zespołu animatorów i animatorek społecznych. Projekt jest częścią 
działań podejmowanych przez Urząd Miasta Krakowa na rzecz rehabilitacji osiedli Ugorek, Olsza 
II i Azory. 
Animatorzy społeczni i animatorki społeczne będą prowadzić spotkania informacyjne i warsztaty 
metodą Active Citizens i wspierać uczestników i uczestniczki w trakcie realizacji projektów.  

 
Jakie są etapy projektu Aktywna Społeczność w Krakowie? 
 
Etap 1 Spotkanie rekrutacyjne do projektu Aktywna Społeczność 
• podczas spotkania uzyskasz informacje dotyczące realizacji całego projektu, 
• będziesz miał/miała okazję do rozmowy z innymi uczestnikami i uczestniczkami, 
• zobaczysz na czym polega praca przy użyciu metodologii Active Citizens, 
• będziesz mógł zdecydować się czy wziąć udział w dalszych etapach projektu, 
• terminy spotkań (do wyboru):  

o 03. IV 2014 (godz. 17 - 19,Szkoła Podstawowa Nr 113, ul. Stachiewicza 33) 
o 08. IV 2014 (godz. 17 - 19,Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Sadzawki 1) 
o 15.IV 2014 (godz. 17 - 19, Szkoła Podstawowa Nr 64, ul. Sadzawki 1) 

 
Etap 2  Lokalne Warsztaty Aktywnej Społeczności 
• warsztaty będą dotyczyć: dialogu społecznego, aktywizacji społecznej, planowania projektów 

angażujących społeczności lokalne oraz dialogu międzykulturowego, 
• spotkania mają służyć zdobyciu wiedzy i umiejętności, inspirowaniu i zebraniu pomysłów na 

zmianę społeczną na danym osiedlu, 
• warsztaty będą się składać z 6 popołudniowych spotkań (6 x 4 h) odbywających się co tydzień, 
• czas realizacji: maj – czerwiec 2014. 
 
 



                                                         

 

  
 
 
Etap 3 Konkurs grantowy mini-projektów społecznych 
• uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość przygotowania mini-projektów społecznych, 

które będą służyć rozwojowi lokalnych społeczności, 
• 6 mini-projektów wybranych w konkursie grantowym uzyska dofinansowanie z BC (do 5000 zł.) 
• szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej 

www.rewitalizacja.krakow.pl/ActiveCitizens. 
 
Jak i kiedy można zgłaszać się do udziału w projekcie? 
 
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.rewitalizacja.krakow.pl/ActiveCitizens  
Formularze w wersji papierowej będą dostępne w instytucjach i organizacjach działających na 
terenie osiedli. Lista tych miejsc będzie sukcesywnie aktualizowana na naszej stronie internetowej.  

 
 
Wypełnione Formularze w wersji papierowej prosimy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 
Wydziału Rozwoju Miasta - Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 
Kraków (sekretariat - pokój 347), przynieść w zamkniętej kopercie na spotkanie rekrutacyjne lub 
w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: wr.umk@um.krakow.pl  z dopiskiem „Aktywna 
Społeczność w Krakowie”. 
 
 
 
Informacje na temat projektu Aktywna Społeczność w Krakowie będą umieszczane na stronie 
www.rewitalizacja.krakow.pl/ActiveCitizens. 
 
 
 
 
         ZAPRASZAMY! 

Animatorki społeczne i animatorzy społeczni 

Urząd Miasta Krakowa 

British Council 
 


