
Miejsce Aktywno ci Mieszka ców Na Kozłówce 25ś ń

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa
Realizator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, www.bis-krakow.pl

Cele projektu

Łączenie i poznawanie ze sobą ludzi, mając na uwadze, że są różni; 
Budowanie społeczności, w której ludzie czują się odpowiedzialni za 
otoczenie i innych; Współpraca z różnymi instytucjami; Sprawianie, że 
mieszkańcy i mieszkanki czują się bezpiecznie i u siebie; Wspieranie 
mieszkańców w tym, by chcieli uczestniczyć  w życiu społecznym i 
rozmawiać o swoim miejscu zamieszkania; Uświadamianie, że można się 
zorganizować i zrobić coś razem.

Co robimy?

Prowadzimy otwarte miejsce, w którym mieszkańcy/nki mogą spędzać 
czas, spotykać swoich sąsiadów i sąsiadki, zawierać znajomości i relacje, 
budować więzi, także między młodszymi i starszymi oraz realizować 
swoje pasje i zainteresowania . Pomagamy też dialogu z różnymi 
instytucjami aby w mieście i dzielnicy żyło się lepiej.

Jak to robimy?

Z uśmiechem, otwartymi sercami i umysłami! Bezpłatnie udostępniamy 
przestrzeń na inicjatywy sąsiedzkie oraz te organizowane dla 
mieszkańców/nki Krakowa przez fundacje, stowarzyszenia, różne grupy. 
Pomagamy wymyślić, przeprowadzić, znaleźć pieniądze na własny 
pomysł. Gościmy rozmaite zajęcia : lekcje języków, spotkania 
podróżników, pomoc w nauce, wspólne zajęcia sportowe wszystkie 
realizowane za darmo, przez sąsiadów dla sąsiadów. Można u nas za 
darmo wziąć książkę, wymienić się z sąsiadami używanymi przedmiotami,
zostawić dla innych jedzenie, zamiast wyrzucać. Wspieramy ludzi 
aktywnych, pomagamy odważyć się tym mniej aktywnym. Uczymy , że 
wspólnie możemy decydować o tym miejscu i nim zarządzać.

Formalności?

Prawie żadne !

http://www.bis-krakow.pl/


Wypełnij formularz i zgłoś się jeśli masz już zaplanowane wydarzenie:

Microsoft Forms

Chcesz wiedzieć więcej?

1. Przyjdź na herbatkę i poznajmy się – jesteśmy otwarci pon.-pt. 16:00-
20:00.

2. Odwiedzaj nasz profil FB, u góry zawsze znajdziesz podpięty nasz 
tygodniowy program zajęć:

https://www.facebook.com/MAMKrakowNaKozlowce 

3. Napisz: mamkozlowek@bis-krakow.pl 

4. Zadzwoń do koordynatorki 505 343 132 (jeśli nie odbiera to spróbuj 
ponownie albo wyślij SMS, czasem śpi, a czasem jest na spotkaniu). 
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