
Dobimo se v parku! - skupna akcija ptujskih nevladnikov za spodbujanje uporabe

parkovnih površin in oživljanje mesta

Izjava za javnost

V preteklem letu smo na srečanju ptujskih društev in zavodov v organizaciji Regionalnega

stičišča nevladnih organizacij Podravja prepoznali različne probleme v mestu, potrebe

prebivalcev in priložnosti, ki jih mesto nudi. Nato smo se vprašali, na katere stvari imamo vpliv

in kaj lahko storimo sami? Odločili smo se, da bomo v tem letu zraven drugih izzivov poskušali

nasloviti problem praznega mestnega jedra. Veliko časa preživimo doma, za različnimi zasloni, v

nakupovalnih središčih, po opravkih skočimo z avtom, na kavo tja, kjer imajo parkirišče, nimamo

časa za sprehod… kar vse vpliva na manj srečanj in naključnih klepetov in, da mesto izven

delovnega časa trgovin in uradov postane “mesto duhov”.

Problema smo se vendarle lotili nekoliko drugače, in sicer s fokusom na zelenih in parkovnih

površinah v centru mesta, ki so velikokrat zapostavljene ter na spodbujanju aktivnosti, ki niso

tržne, torej, tistih za katere ne potrebujemo denarja.

Tako smo v septembru začeli snovati skupno akcijo, z željo, da obudimo mesto in prebivalce

spodbudimo k aktivnejši uporabi parkov in zelenih površin, tako kot to vidimo v drugih mestih;

branje knjige, metanje frizbija, igranje šaha in drugih iger, počitek na soncu ali v toplih mesecih

iskanje sence in svežine pod krošnjami dreves. Poudariti želimo, da javne površine pripadajo

vsem prebivalcem za izvajanje raznolikih aktivnosti. Tudi tisti zeleni kvadrati med bloki. Zakaj

jih ne bi izkoristili za druženje v prijetnem okolju in na svežem zraku?

Oblikovali smo program aktivnosti, ki se bo odvijal vsako prvo soboto v mesecu na različnih

zelenih lokacijah v mestu (Sončni park, Panorama, Mestni park, okolica gradu …). Na željo

vključenih smo aktivnosti razširili tudi izven mestnega jedra v Ljudski vrt, gozdno plažo ob Dravi

in na Turnišče. Aktivnosti so zamišljene kot različne vrste druženj, ob športu, igrah, glasbi in

podobno kot primeri, kaj vse lahko počnemo v parku in spodbuda prebivalcem za nadaljnjo

uporabo zelenic, tudi ko ni organiziranih dogodkov. Tekom trajanja bomo različne ideje za

preživljanje prostega časa v parku delili tudi preko družabnih omrežij.

S skupno akcijo želimo prebivalcem, drugim organizacijam in lokalnim akterjem pokazati, “da se

da”, da je možno z malimi koraki in relativno majhnim časovnim prispevkom ter povezovanjem

nekaj narediti, nekaj premakniti in morda spremeniti. Spodbudi želimo someščane, da

prevzamejo aktivno vlogo pri oblikovanju življenja v mestu. Med razvijanjem ideje in



oblikovanjem aktivnosti smo se tudi predstavniki nevladnih organizacij bolje spoznali in

povezali. Z izvajanjem aktivnosti pa bomo predstavili tudi delovanje naših organizacij širši

lokalni skupnosti.

S prvim srečanjem začenjamo v mesecu marcu. Vabimo vas na medgeneracijsko druženje v

Ljudskem vrtu na Ptuju! V soboto, 4. 3. 2023, se bomo med 14. in 16.30 uro družili in igrali

štrbunk. Štrbunk je preprosta zabavna družabna igra za vse generacije, pri kateri z metanjem

vrečk na leseno ploščo zbiramo točke. Tudi za kavo in čaj bo poskrbljeno, vas pa vabimo, da s

seboj prinesete kakšen lonček za večkratno uporabo, morda še kakšno podlogo za sedet ter

dobro voljo. V primeru slabega vremena bo druženje prestavljeno na nedeljo oziroma na drug

ugoden dan v mesecu.

Več informacij najdete na povezavi: https://www.facebook.com/events/911924196730929

Soustvarjamo boljše mesto za vse. Dobimo se v parku!

Organizatorji: Društvo Steza, KD Objemko, Društvo Lilith, Zasebni vrtec Vilinski gaj - Ptuj, DPD

Svoboda Ptuj - plesna sekcija Migi z nami, Kuku - društvo za kreativno udeležbo, Regionalno

stičišče NVO Podravja, Terezine knjige, Društvo Zoja

https://www.facebook.com/events/911924196730929


Program

MAREC - 4. 3. 2023 APRIL - 1. 4. 2023 MAJ - 6. 5. 2023

Društvo Steza KD Objemko Društvo Lilith

Igra Štrbunk Park, šah Glasbeno druženje

Ljudski vrt (pri igrišču) Sončni park Panorama

JUNIJ - 3. 6. 2023 JULIJ - 1. 7. 2023 AVGUST - 5. 6. 2023

Zasebni vrtec Vilinski gaj DPD Svoboda Ptuj - Migi z
nami

Kuku - društvo za kreativno
udeležbo

Sobotni vrtec pod platano Plesno preplesavanje -
Gibalnica

Poletno poležavanje

Od Panorame do mestnega
jedra

Plato pod gradom Gozdna plaža (desni breg
Drave pri termah)

SEPTEMBER - 2. 9. 2023 OKTOBER - 7. 10. 2023 NOVEMBER - 4. 11. 2023

Tereza Društvo Zoja Ali se nam bi pridružili?

Sproščanje ob drevesih Orientacijski lov po
spoznavnih točkah s
štampiljkami

Že imate kakšno idejo?

Mestni park Park Turnišče Vabljeni k sodelovanju!


