
Z menoj po mojem mestu 
 
Po sledeh spreminjajočega se družbenega stanja  
Primeri socialnih inovacij  v novi četrti Ulma Wiblingen- Tannenplatz. 
Primeri, ki so omilili družbena trenja 
 
Vodijo vas: Brigitte Nguyen-Duong, Christel Freitag, Gabriela Körting 
 
V začetku 60-ih let so posekali borove gozdove, kajti nujno so potrebovali 
prostor za delavska stanovanja. Delavci so si želeli  ustvariti družino in novo 
življenje blizu  delovnega mesta.  Priseljenci so bili različne nacionalnosti, prišli 
so od vsepovsod iz belega sveta. Naselili so se v stolpnicah, ki so takrat od leta 
1972 dalje rasle kot gobe po dežju. Kmalu se je tam naselilo okrog 15 000 
prebivalcev različnih navad, kar je neizogibno povzročilo družbena trenja. Dobra 
infrastruktura: trgovine, šole, zdravstveni centri je bila na razpolago 
priseljencem, avtobusni prevoz je bil poceni in do mestnega centra je vodilo 
dobro  cestno omrežje. Ne glede na to, pa se je tam, v visokih stolpnicah  znašlo 
skupaj toliko različnih ljudi, da ni šlo brez težav in napetosti. 
 
Prvi objekt : Oaza 65 je mednarodno zbirališče, ki so ga organizirali socialni 
delavci. Mestni svet je dal v najem petsobno stanovanje v največji stanovanjski 
stolpnici s približno sto stanovanji. Oaza 65 je namenjena otrokom, mladim in 
odraslim ter starejšim odraslim. 
 
Drugi objekt. Tam so se združili katoliška in evangeličanska služba, urad za 
starejše. Tam  je tudi dvorana za prireditve. Regionalna planska skupina je 
pričela  v  teh prostorih s civilnimi dejavnostmi. Tamkajšnjo kavarno vodijo 
prostovoljci. Tam se za lokalno prebivalstvo dogaja marsikaj zanimivega. 
 
Tretji objekt.  Ta je vključen  v načrt četrti Tannenplatz. Gre za dom namenjen 
handikapiranim osebam. Je nekakšno mesto v  mestu. Mnogi prebivalci soseske 
so dom doživeli kot grožnjo sebi, zato je ta dom ograjen. V 80' pa je prišlo do 
spremembe v skrbi za invalidne osebe in tako so v domu prešli od nadzora nad 
prizadetimi k njihovemu samostojnemu odločanju in naredili so konec 
diskriminaciji. Dom  je dobil tudi novo ime Tannehof Ulm, center za integrirano 
pomoč. Vse prepreke in ograje so ukinili, prizadeti ljudje so zdaj integrirani v 
prebivalstvo tega rezidenčnega okolja. 
 
 
 


