Witaj, dziękujemy Ci za zainteresowanie Ogrodem Kreacji jako przestrzenią z którą chcesz
współpracować. Poniżej zamieściliśmy informację dla Ciebie odnośnie możliwości współorganizacji
wydarzeń. Gdybyś miał/a jakieś pytania, napisz proszę do nas. Odpowiemy w najszybszym możliwym
dla nas czasie.
W SPRAWIE WSPÓMPRACY PROSIMY O MAILA NA wspolpraca@ogrodkreacji.pl.
Jeśli chcesz poprowadzić w Ogrodzie Kreacji jakieś wydarzenie lub zorganizować wydarzenie dla
innego prowadzącego we współpracy z nami, napisz proszę do nas. Napisz o sobie, o tym co robisz,
jakie masz doświadczenie i czym konkretnie chciałbyś/ chciałabyś podzielić się w Ogrodzie Kreacji.
Bardzo pomocne byłoby gdybyś wysłał/a linki na Twoją stronę lub do dokumentacji Twoich wydarzeń
z przeszłości. Chcemy poczuć i Ciebie i dary, którymi się dzielisz. Istotne są także Twoje potrzeby,
napisz czego Ty potrzebujesz od przestrzeni, byśmy mogli sprawdzić czy możemy się nimi
zaopiekować jako organizatorzy.
Pomocne mogą być pytania:
- czy zajęcia które chciałbyś prowadzić byłyby regularne?
- czy mogłyby odbywać się w dni powszednie tygodnia i jeśli tak to czy rano czy popołudniami?
- ile razy w tygodniu/ w miesiącu?
- czego potrzebujesz od organizatorów ?
- jakich warunków od przestrzeni potrzebujesz? (ciepłą woda, noclegi, wyżywienie)
- ile trwałyby pojedyncze zajęcia ?
- czy masz działalność gospodarczą?
- na jakich zasadach chciałabyś/ chciałbyś współpracować (poniżej są opcje)
KOMUNIKACJA MIĘDZY NAMI
Korespondencją zajmuje się jeden z członków Fundacji a decyzje o zatwierdzaniu warsztatów/
spotkań / kręgów w przestrzeni Ogrodu Kreacji podejmujemy wspólnie (jest nas pięcioro) dlatego
zawsze potrzebowaliśmy się spotkać fundacyjnie, by w naszej fundacyjnej integralności odpowiedzieć
Ci na maila.

Ogród Kreacji czy Kopuła w Ogrodzie nie jest miejscem, które można "wynająć" w zwyczajowym
kontekście. Przestrzeń siedziby udostępniamy w obrębie współorganizacji. Zależy nam na relacji z
osobami z którymi współpracujemy i z tym, co się tu dzieje. Mieszkając tu jesteśmy bezpośrednio
związani z tą przestrzenią a warsztaty i spotkania mające miejsce mają na nas wpływ, dlatego zależy
nam na tym by mieć z tym wszystkim kontakt i poczucie, że wszystko jest zaopiekowane. Dlatego
opracowaliśmy system „opiekunów relacji”.
Opiekun relacji jest osobą z naszej fundacji, która chce podjęć się odpowiedzialności za współpracę z
kimś spoza fundacji, kto chciałby zrobić coś w przestrzeni Ogrodu Kreacji.
JEŚLI ODPOWIEMY, ŻE NIE MAMY PRZESTRZENI NA WSPÓMPRACĘ Z TOBĄ
Przyczyn może być kilka:
- nikt z nas nigdy nie był na żadnych prowadzonych przez Ciebie warsztatach więc nie mamy żadnego
punktu odniesienia. W taki przypadku rozwiązaniem mogło by być zaproszenie kogoś z nas na Twój
warsztat, by ta osoba mogła poczuć jakie to jest, wówczas może nawiązać się między nami relacja na
bazie której powstaną perspektywy na przyszłość,
- nikt z nas nie ma wolnego czasu i przestrzeni wewnętrznej by się tym zająć a nie chcemy by coś nie
było zaopiekowane,
- jest tyle wydarzeń i spotkań w najbliższym czasie, że nie nieobjelibyśmy kolejnych,
- proponowane przez Ciebie zajęcia nie są spójne ze statutem naszej fundacji.
JEŚLI ODPOWIEMY, ŻE CHCEMY Z TOBĄ WSPÓMPRACOWAĆ
Otrzymasz maila zwrotnego w którym poinformujemy Cię kto będzie opiekunem relacji z Tobą i w jaki
sposób ta osoba się z Tobą skomunikuje. Kolejne kroki we współpracy ( formy rozliczeń, umowy,
koszta itp.) ustalicie we dwoje.
Jeśli m[sz pyt[ni[ n[pisz proszę do nas maila.
Pozdrawiamy Cię ciepło,
- Ogrodnicy: Wojciech, Aleks[ndr[, Muk[sz, M[gd[len[ i J[rosł[w.
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