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Weź oddech w Białymstoku

Organizatorzy Rowerowej Masy Krytycznej zorganizowanej w Białymstoku w ramach
programu „Weź oddech w Białymstoku”

Przygotowania do przeprowadzenia projektu
W projekcie wzięła udział grupa 12 osób z klas pierwszych technikum, chłopcy i
dziewczęta chętni do działania, zdobywania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Od
początku wiedzieliśmy, że nasze działania nie zamkną się w obrębie szkoły.
Wspólnie wyznaczyliśmy cele:
 poznanie sposobu utylizowania śmieci i możliwości uzyskania z nich energii,
 promocja bezemisyjnych środków transportu,
 zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat niskiej emisji oraz działania,
których chcemy się podjąć.

Nawiązanie sojuszy
Każdy członek zespołu został przydzielony do konkretnego zadania, często wielu
zadań, które omawialiśmy na cotygodniowych spotkaniach. Do tych działań należały
m.in.: stworzenie ankiety, analiza wyników, spotkanie z pracownikiem Urzędu
Miejskiego w Białymstoku, wizyty u dyrekcji sąsiadujących szkół, wykonanie
prezentacji, projekt ulotki itp.
My jako opiekunki grupy projektowej nawiązałyśmy współpracę z następującymi
sojusznikami i instytucjami:







Urząd Miejski w Białymstoku (Biuro Zarządzania Kryzysowego, Biuro Promocji i
Turystyki oraz Biuro Ochrony Środowiska),
Rowerowym Białymstokiem,
Fundacją Instytut Działań Miejskich,
Strażą Miejską,
Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych PUHP „Lech” Sp. z o.o.

Podobne działania można też polecić uczniom i uczennicom. Mogą oni nawiązać
kontakt z określoną organizacją lub instytucją, może oni sami lub ich znajomi są jej
członkami.
Do organizacji pozarządowych, z którymi nawiązałyśmy współpracę, należą
Rowerowy Białystok i Instytut Działań Miejskich. Dane kontaktowe i informacje o
Rowerowym Białymstoku znaleźliśmy na ich stronie internetowej. Dzięki mediom
społecznościowym zapoznałyśmy się z ich działalnością i postulatami oraz
dowiedziałyśmy się o akcjach, jakie organizują w naszym mieście. Wysłałyśmy do nich
e-mail z zapytaniem o organizację Rowerowej Masy Krytycznej w ramach projektu
edukacyjnego „Weź oddech w Białymstoku” oraz prośbą o kontakt i spotkanie.
Podałyśmy kontaktowy numer telefonu, aby ułatwić i przyspieszyć komunikację. Nie
trzeba było długo czekać na odpowiedź. Następnego dnia otrzymałyśmy telefon i
umówiłyśmy się na spotkanie w naszej szkole. Podczas spotkania omówiliśmy zasady
organizowania zgromadzenia publicznego, bo do takich należy Rowerowa Masa
Krytyczna, ustaliliśmy termin przejazdu i podzieliliśmy zadania do realizacji.
Otrzymałyśmy także wskazówki, do kogo jeszcze możemy zwrócić się z prośbą o
pomoc.
Okazało się, że p. Piotr Kempisty jest członkiem zarządu Instytutu Działań Miejskich,
który zajmuje się ochroną środowiska, promowaniem zrównoważonego rozwoju i
gospodarki niskoemisyjnej. Na tym samym spotkaniu udało nam się również umówić
na wykłady i warsztaty na temat aktywności obywatelskiej dla uczniów i uczennic
naszej szkoły (także tych niebiorących udziału w projekcie).
W Biurze Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego zgłosiłyśmy organizację
Rowerowej Masy Krytycznej, a także otrzymałyśmy gadżety dla jej uczestników i
uczestniczek:
 odblaskowe kamizelki, opaski, plecaki – dzięki którym uczestnicy masy byli
dobrze widoczni na ulicach miasta, gdyż przejazd odbył się w godzinach
popołudniowych,
 smycze, metrówki, notesiki. Wszyscy rowerzyści i rowerzystki otrzymali
„bezpieczną” pamiątkę.
Co zyskała szkoła dzięki współpracy:
 promocja szkoły w mieście jako instytucji dbającej o czyste powietrze,
promującej postawy ekologiczne, wskazującej bezpieczne i atrakcyjne formy
spędzania wolnego czasu,
 integracja młodzieży szkolnej podczas wspólnego przejazdu rowerami przez
ulice miasta.
Co zyskali uczniowie i uczennice dzięki współpracy:







uczniowie i uczennice poznali swoje prawa jako pełnoprawni obywatele i
obywatelki naszego miasta,
uczniowie i uczennice dowiedzieli się, jakie inicjatywy mogą podjąć, aby
chronić środowisko, promować zrównoważony rozwój i gospodarkę
niskoemisyjną w Białymstoku,
integrację
grupy
projektowej
oraz
młodzieży
szkolnej
(głównie
pierwszoklasistów),
uczniowie i uczennice poznali sposób zmniejszenia niskiej emisji poprzez
promocję roweru jako ekologicznego środka transportu.

Wskazówki dotyczące współpracy z NGO:
 warto wysłać e-mail z prośbą o kontakt, z zapytaniem o współpracę lub
zadzwonić, jeżeli są udostępnione numery telefonu,
 w takich organizacjach zazwyczaj można spotkać osoby zaangażowane w
prace na rzecz społeczności, chętne do pomocy i współpracy – jeżeli same nie
będą mogły pomóc, to wskażą, do kogo można się udać,
 warto zadawać pytania w myśl zasady „Kto pyta, nie błądzi”.
Gdzie można znaleźć kontakt do organizacji pozarządowej:
 dane kontaktowe, informacje o działalności organizacji można znaleźć na
Facebooku i w innych mediach społecznościowych,
 wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych w mieście można
odnaleźć na stronach internetowych urzędu miasta.
Radzimy, aby bez obaw szukać rozwiązań i zadawać pytania, a na pewno trafimy na
osoby, które chętnie pomogą. Tak było w naszym przypadku: spotkaliśmy bardzo
chętnych do działania i współpracy ludzi, którym bardzo dziękujemy! Bez nich nasz
projekt byłby zdecydowanie mniej atrakcyjny.

Uczestnicy masy krytycznej zorganizowanej w
Białymstoku przez grupę projektową „Weź
oddech w Białymstoku”

