
Dobre praktyki
Oborniki



Oborniki położone są w centralnej części województwa
wielkopolskiego w powiecie obornickim. Na terenie gminy, prócz
Obornik, położonych jest 56 miejscowości, które tworzą 45 sołectw.
Gminę zamieszkuje 32 681 osób, z czego 17 103 to mieszkańcy
miasta. Na terenie gminy Oborniki działa kilkanaście szkół i 2
instytucje kultury: Obornicki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego.
Młodzieżowa Rada Miejska w Obornikach liczy obecnie 21 radnych
i została powołana 29 sierpnia 2011 roku z inicjatywy burmistrza
Obornik.
Czy pandemia wpływa na życie mieszkańców Obornik? Takie
pytanie młodzieżowi radni zadali sobie i mieszkańcom gminy.
Odpowiedzi miała dostarczyć ankieta, a jej wyniki miały posłużyć
do zaplanowania konkretnych działań – realnych w obliczu
pandemii.

Opis miasta oraz MRM
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Diagnoza. Najważniejsza część projektu!



Droga tworzenia projektu
W ramach projektu młodzieżowi radni ostatecznie
skupili się na pomysłach, które w największym stopniu
odpowiadały na potrzeby wskazane w diagnozie
związane z obszarem kultury i wsparcia
psychologicznego. Co ważne! W każdą z inicjatyw
starano się zaangażować lokalne instytucje.



Bookcrossing to niekonwencjonalna forma
popularyzowania oraz rozpowszechniania książek
i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie
metodą „podaj dalej”. Zasady są proste - wkładasz jedną
książkę i bierzesz inną, która wpadła Ci w oko.

Dzięki temu możemy dzielić i wymieniać się książkami
powodując, że książki są w ciągłym obiegu. To przede
wszystkim bezinteresowna przyjemność dzielenia się
literaturą, budowanie więzi między czytelnikami, skuteczny
sposób integracji. Takie miejsca są doskonałą szansą
na popularyzację literatury i czytelnictwa. A przecież…
w 2021 roku Biblioteka Narodowa opublikowała raport
dotyczący czytelnictwa w Polsce. W 2020 roku tylko 42%
Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę. Z Raportu
o stanie gminy Oborniki wynika, że na 100 mieszkańców
gminy przypada 19,4 czytelników. W 2019 roku w gminie
Oborniki spadła liczba zarejestrowanych czytelników
o 6,4%, a wypożyczeni o 5,1%.

1. Bookcrossing. Wymień, wypożycz,
podziel się z innymi.



W diagnozie często zwracano uwagę na problem z dostępnością do kultury. W dobie pandemii wszystkie
instytucje, także kultury, musiały w jakimś stopniu ograniczyć swoją działalność. Jednym z pierwszych
pomysłów wychodzących naprzeciw tej sytuacji był bookcrossing. Od samego początku zakładano stworzenie
ogólnodostępnego miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli wymieniać się książkami unikając
bezpośredniego kontaktu.

Pierwsze kroki…
Skierowano oczywiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach,
która upowszechnia i promuje czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową.
Podczas spotkania z dyrektorem omówiono założenia inicjatywy i ustalono szczegóły. Pomysł spotkał się
z przychylnością.

Nowe życie starych rzeczy.
Wytypowano ogólnodostępne miejsce. Było gdzie, ale nie było w czym. Nie od dziś wiadomo, że najprostsze
rozwiązania są najlepsze. Odpowiednią szafkę udało się znaleźć po spotkaniu z burmistrzem Obornik.
Urząd przekazał ją do Obornickiego Ośrodka Kultury, gdzie została odświeżona i pomalowana.

Święto książki.
Specjalny punkt, w których miłośnicy książek mogą wymieniać się nimi, został uruchomiony w kwietniu. Szafka
bookcrossingowa znajduje się na skwerze im. Żołnierzy Wyklętych przy Szkole Podstawowej nr 2
w Obornikach. Po tygodniu od uruchomienia została zapełniona książkami przez mieszkańców.
Niewykluczone, że jest to pierwszy punkt, ale nie ostatni na terenie miasta.

1. Bookcrossing. Wymień, wypożycz,
podziel się z innymi.



Z przeprowadzonej diagnozy wynikało, że blisko 40% ankietowanych
chciałoby, aby w trakcie pandemii było więcej wydarzeń kulturalnych.
Jedyną formą jaka wydawała się realna do zorganizowania
w aktualnym reżimie sanitarnym były konkretne zajęcia i warsztaty.
W tym celu nawiązano współpracę z Obornicki Ośrodek Kultury,
który pełni główną rolę w kształtowaniu życia kulturalnego Obornik.
Oprócz wydarzeń cyklicznych realizuje również wiele projektów, m.in.
edukacyjnych i warsztatowych, skierowanych do różnych grup
wiekowych.
Szczegóły dotyczące zajęć ustalono na spotkaniu z dyrektorem OOK
jeszcze w marcu. Wybrano tematykę zajęć i prowadzących.

Ostatecznie zdecydowano, że będą realizowane 3 tematy warsztatów:
1. Rozwój osobisty,
2. Podstawy języka migowego,
3. Plastyka dla szkół średnich.

Zgodnie z założeniem zajęcia miały odbywać się stacjonarnie,
w reżimie sanitarnym, raz w tygodniu, w okresie 2 miesięcy
poczynając od kwietnia. Jednak w związku z wprowadzeniem
surowszych obostrzeń, ograniczających działalność domów kultury,
warsztaty przeniesiono na maj.

2. Warsztatowo z OOK!



Z diagnozy przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę
wynikało, że pandemia negatywnie wpływa na jakość
życia mieszkańców (62,1%). Młodzieży doskwierał m.in.
brak kontaktów międzyludzkich (61%), zmęczenie
i demotywacja (48%), obniżenie poziomu nastroju (40%),
trudności w odnalezieniu się w świecie wirtualnym (10%).

Pomoc psychologiczna w dobie pandemii jest
szczególnie ważna i potrzebna. Nauka zdalna
ograniczyła młodzieży dostęp od pomocy
pedagogiczno-psychologicznej. Wiele młodych osób
doświadcza negatywnych emocji: lęku o przyszłość,
strachu przed zachorowaniem, niezadowolenia z powodu
zakazu samotnego opuszczania domu i spotykania się
z rówieśnikami. Nie każdy może liczyć na wsparcie
bliskich, a niektórzy doświadczają wręcz przemocy
domowej.

3. Pomoc psychologiczna
dla młodzieży.



Jak jest?
W pierwszej kolejności przenalizowano sytuację w gminie pod kątem wsparcia psychologicznego.
Okazało się, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach działa poradnictwo specjalistyczne,
w tym prawne i psychologiczne dla osób, które przejawiają długotrwałe trudności
lub wykazują potrzebę szerszego wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
Brakowało jednak podobnej formy wsparcie dedykowanej wyłącznie dla młodzieży,
w szczególności w czasie pandemii.

Pierwsze spotkanie…
Młodzieżowi radni spotkali się z burmistrzem Obornik. Zwrócono uwagę
na problem z brakiem pomocy psychologicznej, szczególnie wśród młodzieży. Omówiono
możliwości i rozwiązania przyjęte w innych gminach
w Polsce.

Łącznie odbyły się 3 spotkania poświęcone m.in. pomocy psychologicznej
dla młodzieży na terenie gminy. Podczas ostatniego z nich zapadła decyzja, że taka forma
wsparcia powstanie, ale nie od razu. W pierwszej kolejności zostaną zatrudnieni specjaliści,
którzy będą świadczyć tego typu usługi. Porady psychologiczne będą udzielane bezpłatnie,
stacjonarnie, kilka razy w tygodniu. Co ważne, rozwiązanie będzie miało charakter systemowy.

3. Pomoc psychologiczna
dla młodzieży.



Wśród pomysłów w ramach projektu znalazł się także projekt zachęcający
obornickie szkoły do uruchomieniamLegitymacji, które są elektroniczną
alternatywą dla tradycyjnego dokumentu. Może być ona wyświetlana na ekranie
telefonu. Pokazując mLegitymację potwierdza się status ucznia danej szkoły.
Dzięki temu można skorzystać z ulg i zwolnień. mDokument można aktywować
tylko wtedy, gdy szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie
z Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu
aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.
mLegitymacje… już są?

Młodzieżowi radni zwrócili się do Urzędu z prośbą o informację czy i w jakich
szkołach na terenie gminnym są mLegitymacje. Z odpowiedzi wynikało, że część
szkół ma możliwość wydawania elektronicznego dokumentu, ale tego nie robi.
Dla młodzieżowych radnych informacja była zaskoczeniem. W wyniku podjętych
działań, z inicjatywy Młodzieżowej Rady i przy wsparciu burmistrza Obornik,
wszystkie gminne szkoły zostały objęte projektem mLegitymacji. Pierwsze
z nich trafiły do uczniów szkoły…

Projekt Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu jest realizowany
w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych
oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

4. mLegitymacje w szkołach.
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