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Κοινοτικό καλλιτεχνικό έργο «HeArts Together»  

 

Πηγή/-ές: https://www.saanich.ca    

Δημιουργός καλής πρακτικής, χώρα: Δήμος του Σάανιτς, Βανκούβερ, Καναδάς 

Τομέας: Τέχνες και χειροτεχνία 

Είδος επιχείρησης/απασχόλησης: Τοπικός Δήμος 

 

Επιτεύγματα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα πριν από την πανδημία 

Το Σάανιτς είναι μια περιοχή δήμου στη Νήσο Βανκούβερ στη Βρετανική Κολούμπια, εντός της 

ευρύτερης περιοχής της Βικτόρια. Ο πληθυσμός ήταν 114.148 στην απογραφή του 2016, 

καθιστώντας τον τον πιο πολυπληθή Δήμο στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα Κάπιταλ και στη Νήσο 

Βανκούβερ, και τον όγδοο πολυπληθέστερο στην επαρχία1. 

Το Σάανιτς έχει κάτι για όλους. Οι λάτρεις των υπαίθριων χώρων επιλέγουν ανάμεσα σε ήσυχες 

αγροτικές περιοχές, μονοπάτια ποδηλασίας, περισσότερα από 100 πάρκα και διάφορα τοπία. 

Οι οικογένειες έχουν στη διάθεσή τους καταστήματα, σχολεία και τέσσερα κέντρα αναψυχής. 

Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν μέρος των πολυάσχολων γειτονιών. Οι μαθητές 

από το Σάανιτς και από όλο τον κόσμο διαπρέπουν στα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματά του. 

                                                           
1Πηγή: https://www.wikipedia.org/ 

https://www.saanich.ca/
https://www.wikipedia.org/


 

 

Πηγή: https://pixabay.com 

Ως μέρος του Επίσημου Kοινοτικού Σχεδίου, δίνουν μεγάλη έμφαση στη συνέχιση της 

οικονομικής άνθησης, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας και της κοινωνικής ευημερίας.  Το 

μότο τους είναι η λατινική φράση «Populo Serviendo», που σημαίνει «στην υπηρεσία του λαού». 

Εργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους πολίτες, τους επισκέπτες και τις 

μελλοντικές γενιές τόσο εκεί όσο και στην περιοχή. Προσπαθούν να ζουν σε αρμονία μεταξύ 

τους και με το περιβάλλον. Στοχεύουν στην προώθηση της οικονομικής, σωματικής και 

κοινωνικής ευημερίας των πολιτών τους.  

Ο δήμος συνεργάζεται με κοινοτικές ομάδες, τοπικές επιχειρήσεις και άτομα για: πρόσβαση και 

ένταξη κατοίκων με χημηλό εισόδημα, τέχνες και πολιτισμό, κοινοτικές συμπράξεις, κοινοτικές 

υπηρεσίες αναψυχής για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας, ειδικές 

εκδηλώσεις, στήριξη ατόμων χαμηλού εισοδήματος, έργα προώθησης της υγιεινής διατροφής, 

πολυπολιτισμικές υπηρεσίες, δραστηριότητες αναψυχής για ηλικιωμένους, καλοκαιρινά 

προγράμματα παιδικής απασχόλησης. προγράμματα πάρκων, εθελοντικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες νεολαίας, ανάλυση παιδικής φροντίδας, κ.ά. 
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Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Το HeArts Together ήταν μια άλλη πρωτοβουλία του δήμου Σάανιτς, που ξεκίνησε από την 

Brenda Weatherston, η οποία εργάζεται εκεί ως ειδικός στις κοινοτικές τέχνες. Το HeArts 

Together είναι ένα συλλογικό έργο τέχνης της κοινότητας που γίνεται ως απάντηση στην 

πανδημία COVID-19, προσκαλώντας την κοινότητα να ενωθεί δημιουργικά παραμένοντας στο 

σπίτι.  

Όταν η πανδημία «έκλεισε» την κοινότητα το 2020, η Weatherston επικοινώνησε με τους μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς οργανισμούς που συνεργαζόταν, για να ρωτήσει πώς τα 

πάνε. Βρήκε πολλούς από αυτούς να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τα μέλη της κοινότητάς 

τους. Στη συνέχεια, σκέφτηκε μια απλή, αλλά πολύ δημιουργική ιδέα – να εξασφαλίσει την 

υποστήριξη της τοπικής κοινότητας και οργανισμών σε μια νέα πρωτοβουλία. Ζήτησε τη 

βοήθεια εθελοντών ξυλουργών για να δημιουργήσει τις καρδιές, οι οποίες στη συνέχεια 

δόθηκαν σε συλλόγους ψυχικής υγείας, κέντρα φροντίδας, καταφύγια γυναικών και αστέγων, 

το Victoria Native Friendship Centre και ομάδες νεοεισερχομένων και νεολαίας, φτάνοντας 

συνολικά σε 16 οργανισμούς και περισσότερα από χίλια μέλη της κοινότητας – όλα με δωρεές 

σε είδος και επιχορήγηση 3.500 δολάρια από το Κοινοτικό Ίδρυμα του Ταμείου Κοινοτικής 

Ανταπόκρισης του Καναδά. 

Το έργο HeArts Together υποστηρίζει περιθωριοποιημένα και ευάλωτα μέλη της κοινότητας, 

ώστε να συμμετέχουν ενεργά στο έργο μέσω της συνεργασίας με κοινοτικούς εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και οργανισμών παροχής 

υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μοναδικές καρδιές από πηλό και ζωγράφισαν 

ξύλινες καρδιές και μηνύματα που συναρμολογήθηκαν μαζί με καρδιές φτιαγμένες από παιδιά 

και άλλα μέλη της κοινότητας σε υπαίθριες εκθέσεις σε πάρκα και δημόσιους χώρους του 

Σάανιτς. 



 

 

Πηγή: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-

community-art-project.html  

 

Οι καρδιές αποτελούν τη λυδία λίθο που συμβολίζει την αγάπη για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, 

τους γείτονες και την κοινότητα, καθώς την ευγνωμοσύνη στους επαγγελματίες υγείας και τους 

ζωτικής σημασίας εργαζόμενους. Θα χρησιμεύσουν ως υπενθύμιση της κοινής μας εμπειρίας 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δείχνοντας ότι οι άνθρωποι μπορούν να ενωθούν ως 

κοινότητα ενώ παραμένουν ασφαλείς χωριστά. Τοποθετημένες σε δημόσιους χώρους, 

υπενθυμίζουν σε όλους να συνεχίσουν να παραμένουν ασφαλείς και να νοιάζονται για την 

κοινότητά τους, καθώς η ανθρωπότητα προχωρά μαζί. 

Προϋποθέσεις καινοτομίας και επιτυχίας 

Το έργο HeArts Together είχε βαθύ νόημα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά: μια μητέρα και μια 

κόρη που επέζησαν από κακοποίηση συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια καρδιά, κάτι 

που τις βοήθησε να αντιμετωπίσουν το τραύμα τους μαζί. Μέλη της κοινότητας των Μετίς 

ζωγράφισαν καρδιές τιμώντας τον πολιτισμό τους. Νεοεισερχόμενα μέλη της κοινότητας 

χρησιμοποίησαν την καρδιά τους για να ευχαριστήσουν τους νέους Καναδούς γείτονές τους για 

την υποστήριξη και την αγάπη τους. Ένας νεαρός καλλιτέχνης με σύνδρομο Down που 

μετακόμισε πρόσφατα στην κοινότητα μπόρεσε να μοιραστεί την τέχνη του και να συνδεθεί με 

άλλους ανθρώπους. 

«Η τοποθέτηση των καρδιών σε δημόσιους χώρους κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι 

ανήκουν κάπου και ότι είναι σημαντικοί», λέει η Weatherston. «Μπορεί να μην μπορείς να βγες 

στο πάρκο και να δεις την καρδιά που έφτιαξες με όλους τους άλλους, αλλά ξέρεις ότι είναι εκεί.  

https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-community-art-project.html
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Έχει να κάνει με το να σε ρωτάνε, να νιώθεις ότι η γνώμη σου έχει σημασία και ότι η κοινότητα 

νοιάζεται». 

 

Πηγή: https://www.saanich.ca/EN/main/parks-recreation-community/arts/hearts-together-

community-art-project.html  

 

Συμμετοχή εθελοντών 

Η δραστηριότητα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τους εθελοντές ξυλουργούς που 

έφτιαξαν τις καρδιές και τις παρείχαν στους τελικούς τους χρήστες. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο Οργανισμός Know and Can  
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Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Τι είδους δραστηριότητες θα μπορούσαν να οργανώσουν οι δήμοι για να 

υποστηρίξουν και να εξασφαλίσουν την ενεργή συμμετοχή των μελών τους; 

2. Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τέχνες και οι χειροτεχνίες για την υποστήριξη 

ανθρώπων που περνούν δύσκολες στιγμές; 

 


