w St Albans, Harpenden i
sąsiadujących miejscowościach
“Playing Out” jest projektem
społecznościowym, który
umożliwia mieszkańcom
ubieganie się o zamknięcie ich
ulicy dla ruchu “przelotowego”
do 8 razy w ciągu roku w celu
zabawy i budowania
społeczności.
Oferuje sąsiadom szansę na
zapoznanie się i budowanie
sieci pomocy lokalnej.
Daje dzieciom okazję
zaczerpnięcia świeżego
powietrza i ruchu.

DOWIEDZ www.sustainablestalbans.org/playingout
SIĘ WIĘCEJ playingout@sustainablestalbans.org
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Pytania i odpowiedzi
Dla kogo jest “Playing Out”?
Mieszkańcy każdej ulicy w obrębie St Albans District mogą ubiegać się o
zamknięcie ich ulicy w celu zorganizowania “Playing Out” (za wyjątkiem ulic na
trasie linii autobusowych). Konsultacje wśród sąsiadów muszą być wcześniej
przeprowadzone. “Playing Out” jest przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców
danej ulicy, a nie dla ogółu społeczeństwa. “Playing Out” nie jest wyłącznie dla
dzieci! Wszyscy mieszkańcy danej ulicy są zaproszeni do wzięcia udziału i
zapoznania się z innymi sąsiadami.
Co jeśli potrzebuję gdzieś pojechać?
Zamknięte drogi są nadzorowane przez wolontariuszy mieszkających przy danej
ulicy, aby mieszkańcy i ich goście mogli nadal wjeżdżać i wyjeżdżać. Ulica jest
jedynie zamknięta dla ruch “przelotowego”. Jeśli potrzebujesz wyjechać z
zamkniętego obszaru, powiadom porządkowego wolontariusza.
Czym różni się ”Playing Out” od imprezy ulicznej?
Sesje “Playing Out” są krótsze, mieszkańcy mogą nadal korzystać z
samochodów, a nacisk kładziony jest na swobodną, prowadzoną kreatywnością
dzieci zabawę i budowanie lokalnej społeczności, aniżeli zorganizowane
aktywności i jedzenie (aczkolwiek nikt nie mówi “nie” dla herbaty i ciasta!).
Kto jest odpowiedzialny za dzieci podczas “Playing Out”?
Rodzice są odpowiedzialni za swoje dzieci przez cały czas trwania “Playing Out”.
Jak mogę się zaangażować?
Jeśli “Playing Out” zostało zaplanowane na Twojej ulicy możesz zgłosić się jako
porządkowy do kierowania ruchem samochodów. Jeśli “Playing Out” nie zostało
jeszcze zorganizowane na Twojej ulicy porozmawiaj z sąsiadami i zobacz czy
byliby zainteresowani. Odwiedź http://www.sustainablestalbans.org/playingout
(strona w języku angielskim) aby dowiedzieć się więcej.
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