Łódź, dn. 18. V. 2011
projekt Nasz Księży Młyn
adres kontaktowy:
ul. Fabryczna 19, 90-344 Łódź
Koordynator Projektu Nasz Księży Młyn:
Jarosław Ogrodowski
790 890 775
Opiekun projektu Księży Młyn. Mapy osobiste:
Xenia Modrzejewska-Mrozowska
695-617-390, xeniakot@tlen.pl
Pani
Elżbieta Jurek
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 29
im. Jana Kochanowskiego
ul. Przędzalniana 70
90-338 Łódź
W związku z realizacją projektu Nasz Księży Młyn zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc i
współpracę w przeprowadzeniu projektu cząstkowego Księży Młyn. Mapy osobiste.
Projekt Księży Młyn. Mapy osobiste jest adresowany do dzieci w wieku szkolnym, które mieszkają
i/lub uczą się na Księżym Młynie. Dzieci będą po pierwsze rysowały indywidualnie mapy Księżego Młyna.
Gotowe mapy staną się punktem wyjścia do rozmów z dziećmi o Księżym Młynie jako przestrzeni ich
osobistego doświadczenia, przestrzeni która je otacza, o której coś wiedzą i jakoś ją sobie wyobrażają, o tym
jak ją wartościują, jakie widzą problemy, o tym co chciały by zmienić i w jaki sposób etc.
Projekt Nasz Księżny Młyn jest realizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Nasz Księżny
Młyn. Społeczna koncepcja rozwoju zabytkowego osiedla Księży Młyn w Łodzi ma na celu wypracowanie
metodami partycypacyjnymi i przygotowanie do wdrożenia we współpracy z ekspertami oraz z władzami
miasta koncepcji rozwoju obszaru osiedla Księży Młyn uwzględniającej oczekiwania jego mieszkańców oraz
opinie mieszkańców Łodzi, prowadzącej do integracji tego zabytkowego obszaru z resztą miasta,
podniesienia jakości życia jego mieszkańców oraz ich aktywności. Koncepcja ma stanowić podstawę do
przygotowania planów działania Miasta zarówno w zakresie programów rewitalizacji tego rejonu jak i pracy
jednostek samorządu, w tym rady osiedla, dla zapewnienia aktywizacji zawodowej i społecznej
mieszkańców obszaru objętego działaniami. Jest to projekt pilotażowy, mający być podstawą do
opracowywania kolejnych projektów przekształceń obszarów zdegradowanych, w oparciu o rzetelne badania
potrzeb mieszkańców i wykorzystanie potencjału tych obszarów.
Mamy nadzieję na miłą współpracę.
Z poważaniem,
Jarosław Ogrodowski
Xenia Modrzejewska-Mrozowska
Prosimy o kontakt w sprawie projektu z jego opiekunem Xenią Modrzejewska-Mrozowską (kontakt powyżej).
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