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Dotyczy: propozycji wsparcia inicjatywy społecznej aktywności rodzinnej podczas
epidemii koronawirusa.
Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA” realizując swe statutowe cele, chce
się włączyć do kolejnych akcji aktywizujących społeczności lokalne – teraz głównie rodziny
– poprzez organizację konkursów manualnych na forum internetowym.
Ograniczenia w komunikacji międzyludzkiej związane z panującą epidemią zmusiły nas do
częściowej zmiany formuły planowanych projektów (konkursów) – ze stacjonarnych na
internetowe. Każdy obywatel, a przede wszystkim rodziny (dzieci, dorośli i seniorzy) mogą
wziąć udział w tych konkursach, bawiąc się, jednocześnie pozyskają nowe zdolności
manualne, które będą przydatne w codziennym życiu rodzinnym.
Mieszkańcy będąc ograniczeni w swobodnym poruszaniu się, a więc skazani na
zdecydowane pozostanie w swym mieszkaniu, obecnie dysponują znaczną ilością czasu
wolnego, który w części chcielibyśmy zagospodarować w sposób pożyteczny.
Stowarzyszenie planuje zorganizować następujące projekty:
1. Artystyczne układanie serwetek bankietowych.
2. Artystyczne dekoracje z owoców i warzyw.
3. Origami.
4. Powstawanie Wspólnot Mieszkaniowych – prawa i obowiązki właścicieli lokali
oraz narastające konflikty społeczne”.
Realizacja poniżej wymienionych akcji aktywizujących wymaga wsparcia instytucjonalnego
o co wnosimy. Z pewnością Urząd Miasta może w ramach alokacji pewnych środków
wesprzeć nasze projekty na zasadzie umowy z organizacją pozarządową.
Pierwszy projekt zamierzamy uruchomić pod koniec marca br. wespół z portalami
internetowymi, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, lokalnymi środkami masowego przekazu
oraz wszystkimi innymi, którzy będą zainteresowani naszymi projektami. Artystyczne
układanie serwetek bankietowych zamierzamy promować pod hasłem „Przygotuj się na
rodzinny bankiet z okazji końca epidemii!
Nadchodzące święta to także powód aby umieć ze smakiem przygotować dekoracyjnie stół
świąteczny.
Kiedy widzi się misternie złożone serwetki na stołach bankietowych nasuwa
się wątpliwość, że dla zwykłego człowieka jest to niewykonalne: Nic bardziej
mylnego!

Artystyczne składanie serwetek papierowych stało się jedną z obowiązkowych czynności,
towarzyszących przygotowaniom do ważnej uroczystości. Serwetki bankietowe są dzisiaj
niezbędnym elementem każdej imprezy okolicznościowej.
Drugi projekt zaczniemy realizować na początku kwietnia, a trzeci po świętach. Wiele zależeć
będzie od rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej.
Trzy pierwsze projekty winne zainteresować całe rodziny, które wspólnie mogłyby się bawić
odkrywając swe ukryte uzdolnienia artystyczne.
W miarę posiadanych środków i ewentualnych sponsorów, chcielibyśmy wzbogacić swe
formy realizacyjne oraz wizualne, a skończywszy na całościowym efektownym
podsumowaniu projektów w myśl przewodniego hasła „Przygotuj się na rodzinny bankiet
z okazji końca epidemii!
Wszystkie trzy pierwsze projekty realizować będziemy w formie konkursowej,
rozłożonej na etapy cotygodniowe ze stopniowaniem skali trudności manualnej i
artystycznej. Najlepszych przewidujemy nagradzać w formie rzeczowej i wizualnej.
W przygotowaniu jest realizacja czwartego punktu, którego zasady uzgadniamy.
Sądzimy, iż warto nas wspierać.
Z przyjemnością możemy przedstawić szczegóły projektów.
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