UTRINKI IZ PROJEKTOV:
človekINJE – DELAVNICE GRAJENJA SKUPNOSTI V ZUPANČIČEVI JAMI
ČlovekINJE smo z izvajanjem delavnic za grajenje skupnosti pričele v Zupančičevi jami. V
prostorih Zavoda BOB smo izvedle že dve od treh načrtovanih delavnic. Delavnic so se
udeležili tisti, ki imajo željo doprinesti h grajenju skupnosti v Zupančičevi jami in prispevati v
njihovo lokalno okolje. Udeleženci delavnic bodisi živijo, delajo, preživljajo svoj prosti čas
ali so le redni obiskovalci v Zupančičevi jami,
vsem pa je skupno to, da čutijo pripadnost do tega
okolja in si prizadevajo za aktivno delovanje v
njem.
Splošno o delavnicah
Delavnice so sestavljene iz treh sklopov. Skupino
udeležencev moderatorke popeljemo preko analize
trenutnega stanja v lokalnem okolju in iskanja
lastnih virov moči, do načrtovanja konkretne
akcije za doprinos v skupnost. Zadnji korak prvega
sklopa je, da udeleženci zasnujejo vizijo skupnosti
kraja ter oblikujejo jasne cilje in načrt dela za leto
2016. Pri vsem tem človekINJE nudimo udeležencem podporo, da sami ali v skupini začnejo
graditi na lastnem doprinosu v skupnost in s tem ustvarjati spremembe.

Kratek pregled dogajanja na prvih dveh
delavnicah
Cilj prve delavnice je, da udeleženci
preko razmisleka in diskusije analizirajo
trenutno stanje v Zupančičevi jami.
Podelijo si mnenja o njim pomembnih
organizacijah, ki delujejo v Zupančičevi
jami,

o

pomembnih

infrastrukturi

in

nadaljevanju

oblikujejo

akterjih,

podobno.

V
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prostora, ki služi kot izhodišče za oblikovanje predlogov za izboljšave ali možnih rešitev, kar
je tudi cilj druge delavnice.

Na njej udeleženci analizirajo vire moči, ki jih imajo kot posamezniki. Ob pomoči zapisanih
kategorij virov moči na plakatu (znanje, veščine/spretnosti, osebnostne lastnosti,
stiki/poznanstva, materialne dobrine, čas) jih podelijo z ostalimi. Po tem se vrnejo na maketo,
ki so jo oblikovali na prvi delavnici in obnovijo organizacije, infrastrukturo in interakcije, ki
so jih prepoznali na prejšnjem srečanju. Ko prepoznajo lastne vire moči in analizirajo trenutno
stanje, se lotijo iskanja idej za konkretne akcije, ki bi doprinesle h grajenju skupnosti v tem
okolju. Preko metode možganske nevihte in nato grupiranja podobnih idej v skupine so
udeleženci na delavnici oblikovali veliko različnih predlogov. Največ navdušenja sta vzbudila
dva: prirejanje Lova za zakladom, ki bi bil namenjen vsem generacijam, in oblikovanje
skupnostnih gredic v Zupančičevi jami.

Naloga, ki čaka udeležence na naslednjem srečanju, je oblikovanje vizije skupnosti kraja in
načrtovanje dela za leto 2016. Zadnja, tretja delavnica grajenja skupnosti v Zupančičevi bo
potekala v ponedeljek, 14. 3. 2016, ob 17.00 v prostorih Zavoda BOB. V nadaljevanju bomo
človekINJE spremljale izvedbo načrta, ki si ga bodo udeleženci zastavili in ob zaključku
delovnega procesa poskrbele za ovrednotenje dela.
Vabilo na delavnice v drugih lokalnih skupnostih
Delavnice grajenja skupnosti bomo človekINJE izvajale še v Kašlju, Savskem naselju in
Črnučah. Prijave na delavnice že zbiramo. Vsi, ki imate željo doprinesti h gradnji skupnosti v
teh lokalnih okoljih nas kontaktirajte na e-mail: clovek.mud@gmail.com ali nas pokličete na
telefonsko številko: 041 714 212.

