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Perypetie na peryferiach
____________________________
W centrum. Wydarzeń. Uwagi. Kultury. Miasta. Nie chcemy, aby coś nas ominęło. My - dorośli
mieszkańcy metropolii - koncentrując się na jego centrum, nie zauważamy tego, co dzieje się poza nim.
Wolimy widzieć to co ładne, aktualne. Mówimy też, że dzieci są pełnoprawnymi uczestnikami kultury,
ale rzadko dajemy im okazję do wypowiedzi nie cenzurowanej przez dorosłych. Projektem "Perypetie
na peryferiach" chcemy przypomnieć o ignorowanych lub cieszących się złą sławą dzielnicach Elbląga,
Pasłęka i Tolkmicka, rozprawić się ze stereotypami na ich temat pokazując je oczyma szczególnej
grupy mieszkańców - dzieci.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci zamieszkujących peryferyjne dzielnice Elbląga,
Pasłęka i Tolkmicka. Jako termin realizacji projektu celowo wybraliśmy wakacje. Jest to czas, kiedy
dzieci nie uczęszczające do szkoły, pozostawione są często same sobie. Dzieci te, z racji mieszkania
na peryferiach, nieczęsto korzystają z oferty kulturalnej ośrodków kultury umiejscowionych w centrach
miast. Projekt będzie więc zapewne atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzonego w domu. Poprzez
działania projektowe chcemy wzmocnić w dzieciach wiarę we własne możliwości, pokazać, że ich
poglądy są ważne, a poprzez umiejętne ich wypowiadanie również najmłodsi są w stanie kreować
otaczającą ich rzeczywistość. Poprzez zaangażowanie dzieci liczymy również na zainteresowanie
rodziców, na nowe spojrzenie na miejsce zamieszkania.
Dzieci wcielą się w role dziennikarzy, kronikarzy, ilustratorów, tworząc pod okiem instruktorów
przewodnik po swoich dzielnicach. Zostanie on wydany w formie książkowej i udostępniony w
Internecie. działania projektowe wzmocnią patriotyzm lokalny dzieci, integrację w grupie rówieśniczej.
Uświadomią też, że bez względu na to, skąd jesteśmy, mamy prawo głosu i bycia wysłuchanymi.
W ramach promocji książki „Perypetie na peryferiach. nieoficjalnie najciekawszy przewodnik po
obrzeżach Elbląga, Pasłęka i Tolkmicka” w każdym z miast odbędzie się wystawa prac powstałych
podczas warsztatów, pokaz filmu i zdjęć, dokumentujących działania projektowe oraz promocja książki.
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną mieszkańcy, m.in. dzieci z dzielnic biorących udział w
projekcie. Książka dostępna będzie także w formie elektronicznej na podstronie projektu.
Dofinansowano ze śrdoków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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