
WŁĄCZ SIĘ W ORGANIZACJĘ FESTIWALU “TARGÓWEK LUDZI” 
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 9 września 2020 r. 
 
W październiku br. (04.10.2020 r.) Urząd Dzielnicy Targówek wraz z lokalną społecznością 
organizuje festiwal pn. „Targówek Ludzi”. Festiwal jest częścią międzynarodowego projektu Come 
in! Planujemy szeroką promocję festiwalu po to, by zmienić postrzeganie  rewitalizowanych  
obszarów Targówka wśród warszawiaków. Szukamy wolontariuszy do zadań marketingowych! 
 
Wydarzenie, które organizowane jest po raz pierwszy w Polsce czerpie z doświadczeń  
budapesztańskiego festiwalu Budapest 100. Węgierski festiwal odbywał się już dziewięciokrotnie i za 
każdym razem cieszył się powodzeniem zarówno wśród odwiedzających, jak i wolontariuszy. Oba 
festiwale dotyczą promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego, czyli odwiedzania ciekawych 
budynków, słuchania zajmujących historii mieszkańców, czy też wzięcia udziału w pasjonujących 
warsztatach promujących lokalny patriotyzm. Festiwal podzielony został na dwie części. Pierwsza z 
nich to gra miejska z elementami lokalnej historii, ciekawymi zadaniami i nagrodami. Drugą częścią 
będzie lokalny festiwal, w trakcie którego będzie można porozmawiać z mieszkańcami, odwiedzić 
historyczne budynki oraz wziąć udział nowatorskich warsztatach. 
 
Zachęcamy do włączenia się w organizację festiwalu w charakterze wolontariusza. Szukamy 
wolontariuszy do zadań związanych z promocją działań projektowych. 
 
SZUKAMY OSÓB, KTÓRE: 

- Chcą wziąć udział w nowatorskim projekcie, który łączy lokalne instytucje, działaczy i 
organizacje pozarządowe  

- Chcą wspólnie z zespołem projektowym przeżyć ciekawą organizacyjną przygodę 
- Interesuje lokalna historia oraz inspirujące opowieści osób, które od lat mieszkają terenie 

Targówka Fabrycznego i Mieszkaniowego 
- Mają pomysły jak wzmocnić integrację oraz aktywizację mieszkańców 
- Są aktywne, zaangażowane i lubią wyzwania 
- Mogą poświęcić swój wolny czas na działania poświęcone projektowi do połowy października 

2020 r. lub dłużej 
- Będą brały udział w spotkaniach on-line lub na żywo dot. projektu oraz będą odpowiadały na 

maile i komunikowały się poprzez wybrany kanał komunikacji grupowej 
 

CZEGO OCZEKUJEMY: 
- Współpracy w zespole 
- Rozeznania w różnych kanałach social media 
- Przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych 
- Kontaktów z mieszkańcami i włączenia ich w działania projektowe 
- Współorganizacji festiwalu o podłożu międzynarodowym 
- Rozeznania lokalnej historii i architektury 

 
CO PROPONUJEMY W ZAMIAN ZA ZAANGAŻOWANIE: 

- Możliwość poznania aktywnych ludzi z ciekawymi zainteresowaniami 
- Współpracę w zaangażowanym zespole 
- Wspólną realizację celu wyższego, którym jest zmiana wizerunku obszarów rewitalizowanych 

Targówka 
- Możliwość zdobycia doświadczenia w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i 

kontaktach z lokalną społecznością  
 
Osoby zainteresowane współpraca przy organizacji festiwalu „Targówek Ludzi” prosimy o zgłoszenie 
chęci współpracy do dnia 9 września 2020 r. na adres mailowy mulanowska@um.warszawa.pl lub 
telefonicznie pod numerem: 22 443 86 25 

mailto:mulanowska@um.warszawa.pl


Przed przyłączeniem się do projektu prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi projektu 
„Come in!” i festiwalu „Targówek Ludzi” na stronie:  
http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1034#comein 
 
W razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu: 
Marzena Ulanowska – Koordynator merytoryczny projektu Come in! 
Tel. 22 443 86 25, mail.: mulanowska@um.warszawa.pl 
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