Szanowni Państwo,
Fundacja Veolia Polska i Fundacja Ashoka Polska zapraszają do udziału w nowym programie “NaprawiaMY z Veolią”.
Jego głównym celem jest wsparcie inicjatyw, które w twórczy sposób rozwijają ideę kawiarenek naprawczych. Program
skierowany jest do mieszkańców, zwłaszcza tych najaktywniejszych, którzy angażują się w życie społeczne miasta. Jest
także doskonałą okazją dla włodarzy miast do poznania lokalnych liderów, którzy dzięki oferowanemu wsparciu
pomogą w utworzeniu miejsc, w których mieszkańcy będą w miłej kawiarnianej atmosferze wymieniać się
umiejętnościami i wzajemnie uczyć jak naprawiać potrzebne im w codziennym życiu sprzęty. Programowi przyświeca
idea gospodarki obiegu zamkniętego oraz budowania ekologicznych, odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców.
Posiada także walory edukacyjne i społeczne, m.in. wzmacnianie lokalnych więzi, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego i współpracę międzypokoleniową. Pozwala także aktywizować lokalne społeczności, oraz ułatwia
gospodarowanie odpadami, takimi jak gabaryty, które mogą być wykorzystane ponownie jako surowce.
NaprawiaMY z Veolią to nowatorski program wzmacniania aktywności lokalnej, wzorowany na holenderskiej formule
Repair Cafe, która zdobyła uznanie na całym świecie. Dotychczas powstało ok 1500 takich miejsc, Państwa miasto
może być kolejnym na tej liście. W Polsce idea ta jest nadal mało znana, chociaż już budzi zainteresowanie
mieszkańców i władz. Jako inicjatywy oddolne dotychczas powstały dwie takie kawiarenki: w Pile i w Warszawie.
Nasza propozycja oparta jest przede wszystkim na współpracy z urzędem miasta w zakresie utworzenia
i funkcjonowania takiej kawiarenki oraz na promowaniu idei odpowiedzialnej konsumpcji i wspólnej
odpowiedzialności za miasto.
Program NaprawiaMY z Veolią ma formułę konkursu, do którego mieszkańcy, organizacje pozarządowe, instytucje
publiczne mogą zgłaszać swoje pomysły na funkcjonowanie kawiarenki naprawczej, która może powstać w Państwa
mieście. Spośród zgłoszeń wybranych zostanie 10 najciekawszych pomysłów, które otrzymają wsparcie merytoryczne
i zostaną zaproszone na cykl warsztatów inkubacyjnych. W kolejnym etapie wyłonionych zostanie 5 lokalizacji, które
otrzymają finansowe wsparcie w kwocie 8 000,00 zł na rozwój działalności kawiarenki.
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie poniższych materiałów do instytucji i organizacji, które
mogłyby skorzystać z naszego wsparcia oraz zamieszczenie niniejszych informacji o programie w Państwa serwisach
informacyjnych. Tylko razem jesteśmy w stanie zmotywować mieszkańców do angażowania się i promowania
nowatorskich pomysłów, pozwalających zmieniać otaczającą nas rzeczywistość.
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KAWIARENKA NAPRAWCZA
Idea Kawiarenek Naprawczych powstała w Amsterdamie w 2008 roku. Martine Postma
zorganizowała pierwsze takie miejsce Kawiarenki to miejsca spotkań w miłej sąsiedzkiej
atmosferze, w których, wspólnie naprawia się zepuste rzeczy. Znajdziesz tam narzędzia i materiały,
które są niezbędne do wykonania naprawy. Według danych zebranych przez Repair Cafes
Foundation w kawiarenkach najczęściej naprawiane są ekspresy do kawy, odkurzacze, rowery,
lampy oraz ubrania. Każdy może przynieść zepsutą rzecz i pod okiem eksperta naprawić ją, lub
pomóc komuś innemu w naprawie, rąk do pracy zawsze potrzeba. Na odwiedzających kawiarenkę
czeka kawa, herbata oraz książki. Głównym celem kawiarenek jest przypomnienie mieszkańcom,
że rzeczy można i należy naprawiać, i że są wśród nas profesjonaliści oraz fachowcy z różnych
dziedzin którzy chętnie pomogą nam przywrócić do życia zepsute przedmioty.
Obecnie na całym świecie działa ok 1,5 tys kawiarenek. W Polsce pierwsza taka powstała w Pile,
gdzie od 2019 roku raz w miesiącu mieszkańcy mogą otrzymać bezpłatne wsparcie ekspertów w
naprawach sprzętów domowych. Nowe kawiarenki powstały już także w Warszawie i w
Katowicach. Wszystkie one funkcjonują dzięki zaangażowaniu mieszkańców , którzy podczas
wspólnych spotkań wymieniają się wiedzą, naprawiają i spędzają czas przy kawie .
PO CO NAPRAWIAĆ?
Rocznie każdy z nas produkuje ponad 280 kg odpadów. Wiele z nich może być użytych ponownie
lub służyć nam dłużej, jeśli tylko będziemy wiedzieli, jak je naprawiać. Wiele przedmiotów
wyrzucamy nieświadomi możliwości ich naprawy. Obecnie naprawianie nie jest modne, a my
chcemy zmienić ten trend. Dlatego właśnie chcemy stworzyć kawiarenki, które pozwolą na
najważniejszą zmianę - zmianę naszych nawyków i postaw.. Dzięki naprawie nie tylko
produkujemy mniej dwutlenku węgla, co jest ważne dla środowiska, ale także uczymy się jak
działają przedmioty, których używamy na co dzień, nie wydajemy pieniędzy na zakup nowych
produktów, nabywamy nowe umiejętności, a przede wszystkim spotykamy się aby wspólnie spędzić
czas.
POCZYTAJ WIĘCEJ PO POLSKU
https://epochtimes.pl/repair-cafe-daj-pozyc-dluzej-przedmiotom/
POCZYTAJ WIĘCEJ PO ANGIELSKU
https://repaircafe.org/en/about/
https://repaircafe.org/en/lack-of-repair-knowledge-hinders-circular-economy/

