"Dąbrowianie 2016. 100 lat. 100 fotografii. 100 historii”
Projekt powstał z okazji jubileuszu 100-lecia Dąbrowy
Górniczej. Wykorzystaliśmy fakt, że stulecie można ukazać z perspektywy 100 żyjących mieszkańców w wieku od
roku do stu lat. Powstała mozaika 100 dąbrowian, z których każdy ma własną historię wplecioną w historię miasta. Na
projekt złożyły się: sesja zdjęciowa i wywiady, wystawa plenerowa, kampania w social mediach (Facebook,
Instagram), filmy, album fotograficzny, strona internetowa.
Czas realizacji: kwiecień - sierpień 2016

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: PR miejsca, miasta lub regionu (kategoria główna)

Projekt został doceniony nie tylko przez 100 bohaterów, którzy wzięli w nim udział, ale i wszystkich mieszkańców. To
humanistyczny projekt, stworzony z ludźmi i blisko ludzi, odwołujący się do mieszkańców i ich podmiotowej funkcji w
powstawaniu i życiu miasta.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Trzydziestotysięczna miejscowość o nazwie Dąbrowa Górnicza obchodziła znaczący jubileusz 100 -lecia i stanęła przed
wyzwaniem uczczenia tej wyjątkowej daty. Szefowie PR mieli za zadanie pokazać to, co w mieście najistotniejsze, jego potencjał
i historię stu lat. Postawiono więc na ludzi, którzy tworzą miasto, którzy byli od początku jego stworzenia i są nadal, w nim żyją
rozwijają, spędzają wolne chwile. Tworzą miasto od stu lat. Z tej myśli zrodził się projekt „Dąbrowianie 2016. 100 lat, 100
fotografii, 100 historii”.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Dąbrowa Górnicza to nie budynki, drogi, wodociągi ale ludzie, którzy tu żyją, pracują, spędzają wolny czas, realizują
zainteresowania i pasje. Dąbrowa to przestrzeń aktywności, w której ludzie spotykają się, dzielą się doświadczeniami,
odpowiedzialnością za przestrzeń publiczną, z której z przyjemnością korzystają i są dumni. Dlatego jubileusz 100-lecia
odniesiono do konkretnych życiorysów, historii widzianej z perspektywy jednostkowej, a przez to bliższej, łatwiej przyswajalnej.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru

głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Strategia zakładała dobór narzędzi, które będą blisko ludzi, tak samo jak cel, który spełniał projekt. Kampanię oparto na
mediach społecznościowych, czyli platformach, które bezpośrednio, w krótkim czasie docierają do użytkowników i tworzą
zasięg. Wraz z sesją zdjęciową bohaterów projektu - stu dąbrowian, powstał fanpejdż na Facebooku oraz kanał na Instagramie.
To tam, przez 100 dni publikowano zdjęcia stu dąbrowian, każdego w kolejnym dniu, z własną historią związaną z życiem
miasta. Aktywny, społecznościowy fanpejdż stworzył zasięgi publikowanych postów na poziomie min. od 2 do 10 tysięcy
odbiorców każdego z publikowanych bohaterów.
Narracja wybranych narzędzi (poza mediami społecznościowymi) była prowadzona na dedykowanej stronie internetowej oraz
w przestrzeni publicznej - zdjęcia przeniesiono na plenerową wystawę oraz wydawnictwo - dedykowany album.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych. Projekt był prowadzony

od kwietnia do Weekendu Stulecia, który odbył się w sierpniu (18-21.08.2016)

W pierwszej kolejności wybrano 100 aktywnych mieszkańców miasta w wieku od roku do 100 lat, do których sukcesywnie
docierano. Następnie została zrealizowana sesja zdjęciowa, której autorem był również dąbrowianin Patryk Chmielewski.
Przeprowadzano wywiady z bohaterami miasta i zbierano historie, które po zrealizowaniu zdjęć były publikowane w social
mediach. Każdy z bohaterów dzielił się swoimi historiami: różnymi, jak ich wiek, wykonywany zawód i życiowe doświadczenia, a
jednocześnie wspólnymi, bo związanymi z życiem w Dąbrowie Górniczej na przestrzeni stu lat – od 1916 do 2016 roku.
Po publikacji wszystkich fotografii i opowieści na Facebooku oraz Instagramie (powstał również dedykowany hasztag
#dąbrowianie2016) wirtalne zdjęcia przeniesiono w plener. Ekspozycja projektu fotograficznego “Dąbrowianie 2016” znalazła się
w przestrzeni miejskiej na Placu Wolności przed Pałacem Kultury Zagłębia.
W międzyczasie działała interaktywna strona internetowa prezentująca sylwetki 100 Dąbrowian, wraz z opisem idei projektu i
możliwością dodawania zdjęć przez mieszkańców miasta, aby móc stworzyć cyfrowy obraz mieszkańców Dąbrowy.
W celu uwiecznienia pamiątki jaką było zebranie mozaiki 100 mieszkańców, było wydanie albumu, który był zbiorem zdjęć
przedstawiającym dąbrowian w wieku od +1 do 100 lat. Krótkie prezentacje, wywiady z nimi (lub rodzicami w przypadku
niemowląt) złożyły się na barwny, wielowątkowy obraz Dąbrowy Górniczej – zapisane na kartach wydawnictwa.

W czasie wernisażu wystawy bohaterzy otrzymali albumu, a całość została uwieczniona na filmie, który był podsumowaniem
projektu „Dąbrowianie 2016". Z całego przedsięwzięcia powstał również reportaż filmowy (making off) pokazujący kulisy
przeprowadzanych sesji.

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

Na początku kampanii bezpośrednio dotarliśmy do 100 mieszkańców Dąbrowy Górniczej (od roku do 100 lat, a pośrednio i
sukcesywnie w przeciągu trzech miesięcy (od maja do sierpnia) do kilkudziesięciu tysięcy osób. Łącznie fanpejdż polubiło ponad
2 tysiące odbiorców, a każdy post, czyli pojedyncza publikacja zdjęcia docierała do odbiorców w zakresie od 2 - 10 tysięcy. Profil
na Instagramie obserwowało ponad 150 followersów.
Dzięki przyjęciu zrozumiałej dla wszystkich narracji, komunikat o stu letniej historii miasta opowiedzianej z perspektywy
mieszkańców docierał zasięgiem do całego miasta, a także sąsiednich miejscowości.
Dopełnieniem wirtualnej narracji było przeniesienie historii w przestrzeń publiczną, którą wypełniła wystawa 100 fotografii i
historii mieszkańców oraz album.
Kampania była pierwszą w historii stulecia miasta reklamą opowiedzianą z perspektywy autentycznego środka przekazu jakim
są ludzie - jej wiarygodni mieszkańcy. Dzięki temu wzbudziła ogromne zainteresowanie, sympatię i szybki rozgłos - najpierw
wśród ich rodzin, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, aż po rozgłos w całym mieście i sąsiednich miejscowościach.
Facebook: https://www.facebook.com/Dabrowianie2016
Instagram: https://www.instagram.com/dabrowianie2016/
Strona: http://dabrowianie2016.pl
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https://www.facebook.com/Dabrowianie2016/videos/1134059099947974/

https://www.facebook.com/Dabrowianie2016/videos/1186738234680060/
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