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Projekty zamierzenia wynikające  
z Programu Rewitalizacji 



Centrum aktywności społecznej ul. Fabryczna 3  
 
• Stworzenie centrum aktywności 

społecznej. W lokalu planowane 
jest utworzenie m.in. 
kameralnego kina a także 
miejsca do wykorzystania przez 
pozarządowe organizacje 
społeczne.  

 

•  Poprawa dostępności 
mieszkańców do zróżnicowanej i 
atrakcyjnej oferty społecznej 
podnoszącej jakośc ́ życia w 
mieście oraz budującej 
tożsamośc ́ i więzi społeczne 
mieszkańców  

 



Centrum spotkań lokalnych Struga - Al. M. J. 
Piłsudskiego 238.  
 
• Projekt zakłada kompleksową 

renowację zabytkowej kamienicy 
obejmującą wykonanie 
hydroizolacji, wentylacji 
grawitacyjnej i elewacji budynku 
zlokalizowanego przy Al. Marsz. 
J. Piłsudskiego 238. 

•  Ponadto planuje się, że w 
wyniku remontu w części 
obiektu możliwa będzie zmiana 
funkcji.  

 

• Projekt przyczyni się do poprawy 
stanu technicznego i estetyki 
budynku. Nastąpi też poprawa 
warunków bytowych 
mieszkańców.  

• Przeprowadzony remont 
umożliwi zmiane ̨ funkcji części 
budynku i przystosowanie go do 
prowadzenia działalności 
społecznej lub komercyjnej np. 
muzeum, restauracja, itp.  

 

 



Rewitalizacja zabytkowego Pałacyku Briggsów wraz 
z parkiem w Markach  
 
• Ograniczenie negatywnych zjawisk 

społecznych.  

• Budowa więzi lokalnej społeczności z 
miastem dzięki zabezpieczeniu 
potrzeb społecznych w zakresie oferty 
kulturalnej i rozrywkowej w mieście.  

• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
miasta.  

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Polski, jak również stworzenie i 
poprawa warunków dla prowadzenia 
działalności kulturalnej i edukacyjnej 
w obszarze kultury.  

 

• Poprawa dostępności mieszkańców do 
zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty 
społecznej podnoszącej jakośc ́ życia w 
mieście oraz budującej tożsamośc ́ i 
więzi społeczne mieszkańców  

 



MOK bez barier  
 
• Zwiększenie udziału osób 

niepełnosprawnych w życiu 
kulturalnym miasta. Większa 
integracja lokalnej społeczności.  

 

• Poprawa dostępności 
mieszkańców do zróżnicowanej i 
atrakcyjnej oferty społecznej 
podnoszącej jakośc ́ życia w 
mieście oraz budującej 
tożsamośc ́ i więzi społeczne 
mieszkańców  

 



Mareckie Miejsca Kultury  
 
• Projekt polega na tworzeniu 

rozmieszczonych w poszczególnych 
osiedlach miejsc (lokali), gdzie dostęp do 
kultury byłby otwarty dla obywateli, lecz 
polegałby nie na korzystaniu z gotowej 
oferty (jak w samorządowych instytucjach 
kultury), ale na możliwości korzystania ze 
sprzętu, urządzeń i pomieszczen ́, dla 
realizacji własnych zamierzen ́ 
kulturowych. Zasadą dostępu do 
Mareckich Miejsc Kultury jest 
zaproponowanie własnego mini-projektu 
kulturalnego lub artystycznego. 

•  Projekt nastawiony jest na rozwijanie 
własnych zdolności i pomysłów 
mieszkańców.  

 

• Realizacja projektu Mareckie Miejsca 
Kultury spowoduje większą dostępność w 
zakresie uczestnictwa w kulturze oraz 
wpłynie na lepsza ̨ integracje ̨ 
społeczeństwa lokalnego.  

 



Ku żywemu uczestnictwu w kulturze  
 
• Projekt polegający na aktywnym 

włączeniu lokalnej społeczności 
w budowanie oferty kulturalnej. 
Projekt realizowany na osiedlu 
socjalnym w budynkach osiedla 
poprzemysłowego braci 
Briggsów to w założeniach cykl 
działań animacyjnych i 
artystycznych – włączający 
mieszkańców w życie społeczne.  

 

• Poprawa dostępności 
mieszkańców do zróżnicowanej i 
atrakcyjnej oferty społecznej 
podnoszącej jakośc ́ życia w 
mieście oraz budującej 
tożsamośc ́ i więzi społeczne 
mieszkańców.  

 



Utworzenie placówek wsparcia 
 dziennego 
 
• Utworzenie placówki wsparcia 

dziennego w poprzez:  

• adaptację i dostosowania 
pomieszczeń w „kamienicach” 
zlokalizowanych przy Al. Marsz. 
J. Piłsudskiego.  

• opracowanie i wdrożenie 
programu funkcjonowania 
placówki w tym zajęć 
terapeutycznych, dożywiania, 
oferty kulturalnej i rekreacyjnej  

 

• Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i specjalistycznego 
poradnictwa w szczególności 
nakierowanych na rodziny w 
trudnej sytuacji, borykające się z 
problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, bezrobociem, 
przemoca ̨ itp. Zorganizowane i 
wyposażone miejsca służącego 
dziecku i rodzinie.  

 



Program integracyjny dla obszarów rewitalizowanych w oparciu 
o placówki edukacyjne, pomocy społecznej i instytucje 
kulturalne.  

 
• Na projekt składa sie ̨ 8 działań 

realizowanych przez ZOPO w 
placówkach edukacyjnych (szkoły, 
przeszkolą) w porozumieniu z OPS i 
MOK. Będą to między innymi 
spotkania międzypokoleniowe, zajęcia 
teatralno-artystyczne, działania 
nastawione na poznanie historii i 
atrakcji najbliższego otoczenia, 
Warsztaty z wykorzystania zieleni w 
przestrzeni miejskiej, warsztaty 
muzyczne i inne.  

• Wspólnym mianownikiem tych form 
aktywności będzie integracja osób z 
terenów rewitalizowanych i całej 
społeczności miejskiej.  

 

• Głównym celem zadania jest 
integrowanie społeczności lokalnej ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z 
grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Projekt przyczyni sie ̨ do 
zaszczepienia w młodych ludziach idei 
aktywnego uczestnictwa w życiu 
lokalnej społeczności.  

 



WYZWANIE - PARTYCYPACJA  w rewitalizacji 
  
Słowo „partycypacja” (od łac. participatio – uczestnictwo), oznacza 
„branie udziału”, uczestniczenie w czymś.  

 

Z kontekstu ustawy o rewitalizacji wynika jednoznacznie (rozdz. 2) że 
pojęcie  „partycypacja społeczna” oznacza nie tyle szeroko rozumianą 
„aktywnośc ́ społeczną”, ale  konkretną aktywnośc ́ obywatelską we 
współkształtowaniu procesu rewitalizacji.  

 



Partycypacja w rewitalizacji art 5.6.7 

  

• Należy zwrócić uwagę, że partycypacji społecznej jest poświęcony odrębny rozdział 
ustawy, umieszczony zaraz po przepisach ogólnych.  

 

• W czym i jak partycypuja ̨ interesariusze?  

 

Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę ̨
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji, o którym 
mowa w art. 7.  

 

KOMENTARZ: Partycypacja dotyczy wszystkich etapów procesu rewitalizacji: 
przygotowania GPR, realizowania go i ewaluowania. Szczególnymi formami partycypacji są: 
udział interesariuszy w konsultacjach i Komitecie Rewitalizacji.  

 



W kierunku dobrego rządzenia 

• Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem dobrego rządzenia 
jest udział obywateli w podejmowaniu publicznych decyzji, świadome i 
aktywne uczestnictwo mieszkańców we współdecydowaniu o sprawach ich 
gminy czy dzielnicy.  
 

• Efektywna i skuteczna partycypacja wymaga jednak uruchomienia 
szczególnego procesu, w którym społecznośc ́ lokalna jest nie tylko 
adresatem, lecz także współtwórca ̨ wypracowywanych rozwiązań.  
 

• Współdecydowanie sprawdza się bowiem jedynie w społeczności, która 
rozumie sens działania na rzecz dobra wspólnego chce brac ́ w nim udział. 
Chodzi więc także o rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród 
mieszkańców, bez czego partycypacja może być pozorna, fasadowa.  
 



Interesariusze 
 

• Mieszkańcy terenu 
rewitalizowanego 
(często wykluczeni) 

• Właściciele 
mieszkań/kamienic 

• Instytucje publiczne 

• Organizacje 
pozarządowe  

• Przedsiębiorcy 

 

• Nowi mieszkańcy 
zainteresowani 
kupnem mieszkań w 
wyremontowanych 
lub nowych 
kamienicach  

• Artyści 
• Organizacje 

pozarządowe 
• Inwestorzy 



Interesariusze - mieszkańcy 

co zapisano w ustawie?  

 

(ART. 2, ust.2) Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, sa ̨ w szczególności:  

 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i 
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;  

2)     mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;  

 

• KOMENTARZ: Mieszkańcy sa ̨ wprawdzie wymienieni obok innych podmiotów związanych z funkcją 
mieszkalną obszaru rewitalizacji, ale w odróżnieniu od innych podmiotów mieszkańcy sa ̨ 
specyficzną grupą interesariuszy, która będzie partnerem we wszystkich aspektach rewitalizacji, 
nie tylko w aspekcie mieszkalnictwa.  

 



Interesariusze  - podmioty 

co zapisano w ustawie?  
 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze  gminy 
działalnośc ́    gospodarczą;  
 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy 
działalnośc ́  społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  
 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 6) organy 
władzy publicznej;  
 

7) podmioty, inne niz ̇ wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa.  
 

 



Na czym polega partycypacja w rewitalizacji art. 5, 6,7,  

Ust. 2. Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, o których mowa w ust. 1, 
polegają w szczególności na:  

 

1. poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności 
planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;  

2. prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i 
informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach 
prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;  

3.  inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu 
między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;  

4. zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących 
rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;  

5.  wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w 
przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;  

6.  zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 
wypowiedzenia sie ̨ przez interesariuszy.  

 



• Kontrola obywatelska 

• Delegowanie władzy 

• Partnerstwo 

Stopnie 
uspołecznienia władzy 

 

• Konsultacje społeczne 

• Informowanie 

Początek  partycypacji 

• Terapia 

• Manipulacja 

Stopnie 
niepartycypacyjne 



Podejście partnerskie 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 



Partnerstwo 

• Definicja stworzona na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:  

 

 

• platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie 
w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod 
oraz środków planuja ̨, projektują, wdrażają i realizuja ̨ określone działania i 
inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-
gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej 
społeczności  

 

(Przez współpracę do sukcesu, red. A. Sobolewski)  

 



Partnerstwo – strategiczne przymierze 

• zawarte w celu współpracy;  

 

• partnerzy wspólnie ponoszą ryzyko i koszty, dzielą się zyskami;  

 

• daje nowe i lepsze możliwości rozwoju – poprzez połączenie cech i 
możliwości charakteryzujących poszczególne sektory oraz 
poszukiwanie sposobów wykorzystania ich dla wspólnych korzyści  

 



Drabina  
procesu rozwoju 
partnerstwa 
Wałbrzych 

 
 
 
 

Wizualna zmiana 
podwórka 

2011 

 
 

Działania integrujące, 
aktywizujące sąsiadów 

2012 

Działania 
profilaktyczne 

2013 

 
 
 
 

Historia miejsca, 
tożsamość lokalna 

2014 

Wędrujące 
podwórka 

Integracja między 
– 

podwórkowa2015   

„Podwórko w 
przyszłości” 

2016 



Wspólnota mieszkaniowa jako partner (1) 

 

• Stosuje sie ̨, jeśli miasto realizuje działania rewitalizacyjne w obszarze, w którym znajduje sie ̨ znaczna ilość 
budynków należących do wspólnot mieszkaniowych.  

 

• W obszarze tym miasto planuje realizację inwestycji miejskich (np. sieci, drogi, place) oraz wsparcie wspólnot 
w przygotowaniu i realizacji prac konserwatorskich i restauracyjnych należących do wspólnot budynków.  

 

• Miasto przygotowuje programy wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych i zabezpiecza odpowiednie środki w 
budżecie.  

 

• Wsparcie miasta dla wspólnot mieszkaniowych odbywa sie ̨ dwutorowo:  

      (a) doradztwo i realizacja działań tzw.miękkich,zmierzających dozachęcenia wspólnoty do podejmowania 
działań inwestycyjnych z własnych środków  

      (b) ewentualne wsparcie finansowe (tam gdzie jest to możliwe i zgodne z prawem).  

 



Współnota mieszkaniowa (2) 

• Wspólnoty mieszkaniowe przystępując do programów wsparcia muszą zapewnić współfinansowanie ze 
środków własnych członków wspólnoty lub/i kredytu bankowego, ewentualnie innych źródeł, takich jak 
dotacje pozyskane bezpośrednio przez wspólnoty, sprzedaz ̇ lokali w ramach części wspólnych.  

 

• Miasto pozyskuje finansowanie na część publiczną – o ile to możliwe ze środków zewnętrznych, np. 
bezzwrotnych z funduszy Unii Europejskiej lub kapitału prywatnego w formule umów partnerstwa publiczno- 
prywatnego.  

 

• Wspólnoty mieszkaniowe realizuja ̨ remont/inwestycje samodzielnie lub z udziałem Miasta. Miasto 
równolegle może przeprowadzać inwestycje w zakresie miejskich projektów infrastrukturalnych, takich jak 
np. modernizacja ulicy i towarzysząca jej wymiana infrastruktury podziemnej wraz odwodnieniem budynków 
sąsiadujących wspólnot mieszkaniowych  

 

 

PRZYKŁAD: odnowienie elewacji budynków przy ul. Ogarnej w Gdańsku, gdzie wspólnoty wykonały na elewacji 
prace czyszczenia, uzupełnienia ubytków, wymiany parapetów i okien, natomiast Miasto sfinansowało 
dekorację artystyczną elewacji.  

 



Organizacje pozarządowe – partner w rewitalizacji 

• Adresatami sa ̨ przede wszystkim organizacje pozarządowe, którym 
gmina powierzy wykonane określonych zadań publicznych na zasadzie 
umowy wieloletniej (kontraktu) 

  

 



Forum Mieszkańców 
 
 
rzadko spotykana forma partnertwa 



Komitet Rewitalizacji 

Art. 7. 1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu 
interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję 
opiniodawczo- doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 
Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla 
wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.  

 

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 
ustala się uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz 
zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.  

 



Komitet Rewitalizacji 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 



Animator 
społeczny 

Społeczność która 
dysponuje  

Aktywna społeczność  

głos 

współpracujące instytucje 

miejsce 

współdziałanie społeczności 

animator 



Jej członkowie współdziałają 

ze sobą na rzecz zaspokajania 

potrzeb społeczności. 

Aktywna społeczność 



Animator 
społeczny 

Społeczność która 
dysponuje  

Członkowie społeczności utożsamiają 

się ze wspólnym miejscem. 

Aktywna społeczność 



Instytucje publiczne na jej obszarze mają 

charakter społecznościowy, tworzą sieć 

współpracy opartej na zasadach 

partnerstwa i pełnią funkcję animatorów 

lokalnej społeczności.  

Aktywna społeczność 



Jej członkowie mają możliwość 

zabierania głosu w ważnych 

dla nich sprawach  

i korzystają 

z tego prawa. 

Aktywna społeczność 



Instytucje publiczne na jej obszarze mają 

charakter społecznościowy, tworzą sieć 

współpracy opartej na zasadach 

partnerstwa i pełnią funkcję animatorów 

lokalnej społeczności.  

Aktywna społeczność 



Animator społeczny to osoba 

z zewnątrz lub wewnątrz 

społeczności, która wydobywa 

jej potencjał i zachęca do 

wspólnego działania. 

Aktywna społeczność 



Miejsce animacji w 
polityce/programach 
publicznch 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-2020 

wyeliminowanie wyboru obywatelowi, 

 

ograniczanie pola wyboru, 

 

nakierowanie obywatela na niedokonywanie 
określonych wyborów, 

 

nakierowanie obywatela na dokonanie określonego 
wyboru, 

 

Animacja - nakierowanie/zachęcenie obywatela na 
dokonanie zmiany przyzwyczajeń, do 
samodzielnego wyboru, uruchamianie społecznych 
mechanizmów  rozwoju  

 

zwiększenie skali wyboru, 

 

dostarczanie obywatelowi informacji, 

 

nie robienie nic (monitorowanie sytuacji) 



Mieszkańcy – program animacyjny 

• W odróżnieniu od innych interesariuszy, którzy juz ̇ na wstępie mają 
określoną formę organizacyjną i uświadomione własne interesy lub cele, 
mieszkańcy – aby przystąpić do partnerstwa – muszą się dopiero 
zorganizować, poczuć się wspólnotą oraz mieć możliwośc ́ wspólnego 
przemyślenia i wyartykułowania swoich interesów.  
 

• Tymczasem na obszarach zrewitalizowanych mamy często do czynienia z 
niskim poziomem inicjatywy i wiary we własne możliwości sprawcze oraz – 
biernościa ̨ społeczną i wysokim poziomem nieufności wobec „obcych”.  
 

• Aby zbudować podstawy pierwszych partnerstw, potrzebny jest PROGRAM 
ANIMACJI SPOŁECZNEJ.  
 



Łódzki program animacyjny 

 

• zidentyfikowaniu lokalnych zasobów aktywności ludzkiej – różnych podmiotów 
prowadzących lub chcących prowadzić działania na obszarze Strefy Wielkomiejskiej Łodzi, 
jak organizacje pozarządowe, animatorzy, artyści, instytucje kultury, podmioty ekonomii 
społecznej, grupy nieformalne czy aktywne pojedyncze osoby,  

 

• zorganizowaniu sieci współpracy tych podmiotów;  

 

• wsparciu ich działań poprzez rozbudowany program  

• niewielkich, bardzo prostych mikro-grantów (regranting); 

 

• stworzeniu wraz z nimi spójnego, wieloletniego programu animacji społecznej dla 
obszaru rewitalizacji.  

 









Animacja  
podwórkowa 



Podwórkowe spotkania 



 
Członkowie i członkinie Rady Osiedla Zatorze  

 
 

• Było:  

- działania standardowe skierowane głównie na dbanie o infrastrukturę, organizowanie raz w roku festynu – Święto 
Zatorza, słaba informacja na temat działań Rady. Słaba współpraca z innymi podmiotami (postawa raczej bierna, 
oczekująca na inicjatywy z zewnątrz). Duże doświadczenie w pracach rady osiedla.  

• Jest:  

-Nowa grupa radnych zainteresowana ideą współtworzenia osiedla, współpracą z innymi radami i ngo.  

Reprezentowanie osiedla w ciałach opiniująco-doradczych przy Prezydencie Olsztyna, aktywny udział w 
konsultacjach społecznych. Praca metodą projektową.  

Zmiana formuły Święta Zatorza na sąsiedzki i rodzinny piknik. Uruchomione nowe kanały informacji o działaniach.  

Niewielkie doświadczenie w działaniach rady osiedla. Dotąd nieudane próby zmiany skostniałego układu sił w 
pomieszczeniach rady i na osiedlu.   

• Stan pożądany:   

-Umiejętność włączania mieszkańców w organizowanie i rozwój osiedla, duża aktywność i zaangażowanie w prace 
rady, stworzenie systemu wsparcia dla potrzebujących mieszkańców współodpowiedzialność, stworzenie strategii 
działania.  

• Metody pracy: spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, debaty, konsultacje , spacery badawcze , diagnoza -  badanie 
w działaniu.  



 
Mieszkańcy podwórka przy ulicy Żeromskiego-  
„Podwórko u Stefana”  
 
• Było:  

- grupa w procesie, część mieszkańców zaktywizowana przez wcześniejsze działania, zmiana wyglądu podwórka po 
dotacji z olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, pojawiło się poczucie sprawstwa.  Podwórko zamienione  w parking.  

• Jest: 

- zmiana wyglądu podwórka (posadzenie drzew i krzewów, zasianie trawy, montaż ławek, zrobienie ścieżki);  

-duże zaangażowanie mieszkańców w prace porządkowe i nasadzeniowe (od 20 do 45 zaangażowanych 
mieszkańców);  

-podział obowiązków wśród sąsiadów– podlewanie roślin;  

-wzrost integracji mieszkańców, spotkania na ławeczkach, wzajemna pomoc, zmiana relacji, w przypadku dwóch 
rodzin serdeczna zażyłość;  

- wzrost odpowiedzialności za przestrzeń- - wyłożenie przez mieszkańców własnych pieniędzy na dodatkowe 
umocnienia trawników, a także na ziemię i rośliny na klomby ; pilnowanie porządku 

złożenie kolejnego projektu do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na poprawienie estetyki podwórka. 

• Stan pożądany:  Inicjowanie zmian przez samych mieszkańców, sąsiedzka solidarność, uczestnictwo w tworzeniu 
polityk publicznych,  

• Metody pracy: spotkania sąsiedzkie, warsztaty, przedsięwzięcia plenerowe, debaty 



Organizowanie społeczności lokalnej 
 

od pracy na problemach do pracy na zasobach 
 

www.osl.org.pl 



Przykładowe wyzwania: „pajęczyna problemów społecznych” 





Gdy ludzie odkryją to czym dysponują znajdują siłę 

Gdy ludzie, (we współpracy z instytucjami, organizacjami, firmami) tworzą nowe 
połączenia i relacje, umacniają się  

Gdy ludzie stają się bardzie twórczy, razem wykorzystują swoją siłę do 
rozwiązywania problemów i realizacji marzeń 

Istnieje potrzeba, aby  wykorzystać to co się posiada do tego co się chce osiągnąć  

Model ABCD 



BEZPOŚREDNIA PRACA  
Z MIESZKAŃCAMI 

UKIERUNKOWANA ICH 
AKTYWIZACJĘ ORAZ  BUDOWANIE 

RELACJI 



TWORZENIE PROGRAMÓW DZIAŁANIA  

W OPARCIU O BEZPOŚREDNIE  

DOŚWIADCZENIA I POTRZEBY LUDZI 

MIESZKAJĄCYCH NA DANYM TERENIE 

 

ODKRYWANIE I MOBILIZOWANIE 

WARTOŚCI, MOŻLIWOŚCI ORAZ 

NIEWYKORZYSTYWANYCH 

UMIEJĘTNOŚCI OSÓB, GRUP; 

TWORZENIE SYTUACJI WZAJEMNEGO 

UCZENIA SIĘ  

PODKREŚLANIE ZNACZENIA WSPÓLNEGO 

DZIAŁANIA JAKO NAJBARDZIEJ 

DYNAMICZNEGO I TWÓRCZEGO 

ELEMENTU UMOŻLIWIAJĄCEGO  

ROZWÓJ OSOBISTY I SPOŁECZNY  

WSPIERANIE I UMOŻLIWIANIE LUDZIOM 

SPRAWOWANIA CORAZ WIĘKSZEJ 

KONTROLI NAD WŁASNYM ŻYCIEM  

ORAZ UCZESTNICZENIE W PODEJMOWANIU 

DECYZJI, KTÓRE ICH DOTYCZĄ 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ 



PRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ TERYTORIALNĄ: 
•społeczności lokalne zagrożone społecznym wykluczeniem, do których 

można zaliczyć np.: społeczności blokowisk, czy też terenów 
poprzemysłowych,  

• społeczności/miejsca problemowe,  
w których występuje kumulacja wielu problemów, np.: bloki socjalne, 

tereny popegeerowskie.  



PRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ KATEGORIALNĄ  
Odnoszącą się do konkretnych społeczności (grup) 

kategorialnych, zagrożone społecznym wykluczeniem, 
wymagających specyficznego wsparcia np. dzieci, młodzież, 

samotne matki, seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni. 



Empowerment 

Postawy zależności, uległości, braku 
wiary 
 
 
 
 

Postawy wiary w siebie, poczucia 
sprawstwa, aktywności 

„ Empowerment – z ang. oznacza proces upodmiotowienia, w którym jednostki, grupy, 
organizacje i społeczności zwiększają panowanie i kontrolę nad własnym życiem, stając się 
aktywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmującymi działania zmierzające do poprawy 
sytuacji własnej, jak i całej wspólnoty.  
To przeciwieństwo bezsilności, aktywna postawa zmiany i partycypacji w kierunku samo-
odpowiedzialności i samo-decydowania.” 

 



Empowermentu – można „mierzyć”  

ŁĄCZĄ ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD DANEJ SPOŁECZNOŚCI ORAZ OTWIERAJĄ JĄ NA 
SZERSZĄ SPOŁECZNOŚĆ  

SPÓJNOŚĆ (szacunek do siebie i innych, wrażliwość na innych, dbałość o równość szans, poczucie 
tożsamości z miejscem) 

UPODMIOTOWIENIE (wiara w siebie, poziom samooceny, odpowiedzialność, gotowość na zmianę, siła, 
poczucie sprawczości ) 

WPŁYW (poziom poczucia wpływu na zmianę sytuacji) 

ANGAŻOWANIE (poczucie wspólnotowości, zaufania, świadomość potrzeb, poziom motywacji, gotowości 
i zdolności do podejmowania działań 

KOOPERACJA (poziom współdziałania, sieci współpracy, gotowość i otwartość na współpracę)  



Organizator społeczności lokalnej 
Animator społeczny 

Rola/zadania zorientowane na 
mobilizowanie członków 

społeczności i łącznie ich w 
grupy.   

 

Organizator sieci społecznych  
Rola/zadania zorientowane na 

tworzenie sieci  współpracy, 
budowanie lokalnych partnerstw, 
mediowanie oraz pośredniczenie. 

Lokalny planista  
Rola/zadania zorientowane na 

planowanie społeczne, 
uczestniczenie  

w procesie tworzenia  
i wdrażania lokalnej polityki 

społecznej.  





 
DIAGNOZA 

rozpoznanie, czyli  zbieranie niezbędnych informacji oraz ich rozumowe opracowanie, 
celem poznana przyczyn   

i  przejawów badanego zjawiska oraz  potencjału badanych podmiotów – podstawy 
zmiany. To proces, który:  

- stanowi punkt wyjścia do planowania działań,  
- służy systematycznej kontroli przebiegu realizacji działań, 
- pozwala na dokonanie oceny efektywności tych działań. 

 
 



AKTYWIZACJA 
wzmaganie aktywności, uaktywniania (się), 

pobudzanie do działania, ożywianie.  



INTEGRACJA  
proces tworzenia, scalanie całości z mniejszych części elementów. 

Integracja społeczna to proces formowania się zwartej społeczności 
/połączonej więzią stosunków nieantagonistycznych/ z określonej 

zbiorowości społecznej.  



EDUKACJA (pozaformalna)  
proces realizowany w środowisku, ze środowiskiem, przez środowisko 

i dla środowiska, przy udziale zewnętrznego, profesjonalnego 
wsparcia; proces nastawiony na rozwój umiejętności współdziałania z 

innymi, budowanie poczucia tożsamości lokalnej oraz rozwój 
indywidualnych kompetencji członków społeczności lokalnej.  



PARTNERSTWO 

WOLONTARIAT  

KAMPANIE  
I WYDARZENIA 

SPOŁECZNE 

RZECZNICTWO  
I INFORMACJA  
OBYWATELSKA  

WŁĄCZENIE W PROCES ZMIANY LOKALNYCH ZASOBÓW INSTYTUCJONALNYCH, 
BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY 

ANGAŻOWANIE W DZIAŁANIA WOLONTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH NA DANYM TERENIE ORAZ 
PROMOWANIE WOLONTARIATU JAKO FORMY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE, PROMOCYJNE, EDUKACYJNE UWRAŻLIWIAJĄCE NA PROBLEMY 
DANEJ SPOŁECZNOŚCI, INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ   

ARTYKUŁOWANIE I OBRONA INTERESÓW GRUP NAJSŁABSZYCH; UŁATWIANIE DOSTĘPU DO 
INFORMACJI  

O PRAWACH I UPRAWNIENIACH   



Nowe typy/formy instytucji 
lokalnych 



LUDZIE DZIAŁAJĄ by tworzyć MIEJSCA 
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 Informowanie 
 warsztaty 
 punkt informacyjno- 

konsultacyjny 

 Konsultacje 
  grupy fokusowe 
  Open Space 
  Planning for Real 

 Uczestnictwo 
 Program Sąsiedzki (inicjatywa 

lokalna) 

 Forum Rewitalizacji 
 Ciało doradcze utworzone z 

mieszkańców i pozostałych 

interesariuszy 

 

 Inwentaryzacje 
 Ekspertyzy techniczne 
 Ocena stanu i zasobu 

komunalnych lokali 
mieszkalne 

 Zagospodarowanie nowych 
przestrzeni pod cele społeczne 

 Projekty architektoniczno-
budowlane, wykonawcze 

 Nowe Śródmieście 
 Wizualizacja 3D 
 Interkatywna mapa zmian 

 

 Szkoła Animatorów  
 i Pedagogów Społecznych 

 rozwój streetworkingu 
 animatorzy lokalni 
 edukacja pozaformalna 
 organizowanie społeczności 

 Młodzieżowy Klub Integracji 
Społecznej  

 Reintegracja społeczna  
 i zawodowa 

 Aktywna Integracja 
 Aktywizacja społeczna, 

zawodowa, zdrowotna  
 i kulturalna 

 Alter CIS  
 Rozwój przedsiębiorczości 

społecznej (4 pracownie 
handlowo-usługowe) 

 
 

 

PARTYCYPACJA AKTYWIZACJA 
NOWA PRZESTRZEŃ 

SPOŁECZNA 

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej 
BAZA PROCESU REWITALIZACJI 

N

A

R

Z

Ę

D

Z

I

A 

Ełckie Centrum Wiedzy  Uruchomienie portalu Ełcka Platforma Rewitalizacji; 3 panele warsztatowe; Kompendium „Nowe 
Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji”; Ełckie Forum Rewitalizacji zaprasza – konferencja 

podsumowująca 





Misja instytucji społecznościowej 

 

kreowanie miejsca otwartego na 
różnorodność osób i działań, 
(współ)tworzonego przez lokalną społeczność 
w celu długofalowego wzmacniania jej 
aktywności i tożsamości. 

  

 





PACA 40 to: 
 

Oparte o: 

 

•  filozofię wzajemności (od wzajemności do solidarności) 

 

•  działania liderów i wolontariuszy 

 

Miejsce aktywności otwarte dla wszystkich: dla mieszkańców Grochowa, NGO, grup 
inicjatywnych oraz aktywnych Warszawiaków (1700 wydarzeń, ponad 3000 
niepowtarzających się uczestników w 2015 r) 

 

• Miejsce realizacji hasła:  

 



CEL 

Wzmocnienie 
społeczności 

lokalnej 

Rozwijanie współpracy 
(na różnych szczeblach) 

Rozwój idei ekonomii 
wzajemnościowej 

 Edukacja w 
działaniu 



Jak? 
1. Klub sąsiedzki, działania 

wielopokoleniowe 
 

2. Inicjatywy 
obywatelskie/miastotwórcze 
 

3. Innowacje i ekonomia 
społeczna 
 

4. Użyczanie 
przestrzeni/kooperacja z 
innymi organizacjami 

 
 



Klub Sąsiedzki 
• – Dzień Sąsiada, etc. 

• Miejsce spotkań – 
biblioteka, kawiarnia 
 

• Miejsce inspiracji – np. 
warsztaty rękodzieła, 
językowe 
 

• Inicjatywy sąsiedzkie – 
Kooperatywa Sąsiedzka  



Inicjatywy obywatelskie - wsparcie mieszkańców, grup 
nieformalnych, NGO 

 

Raz na kwartał – otwarte 
konkursy na projekty (małe 
dofinansowania) 
 

Inicjatywy animacyjne, 
kulturalne, artystyczne, 
„miastotwórcze”, np.: 

- Mural Kobiecy 

- Eko-warsztaty 

- Sąsiedzka Partyzantka 
Ogrodnicza 



INICJATYWY SĄSIEDZKIE 
- O CO CHODZI? 

• SPOTKAJMY SIĘ! 

• ZRÓBMY COŚ CIEKAWEGO! 

• ZMIEŃMY SWOJĄ OKOLICĘ! 

• POZNAJMY SWOICH SĄSIADÓW! 

• ZINTEGRUJMY SIĘ! 



1-20 osób - 20% 

20-50 osób - 25% 

50-100 osób - 20% 

powyżej 100 osób - 35% 

* Źródło: ankiety ewaluacyjne Warszawskiego Dnia Sąsiada. 2014 
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„Ile osób zaangażowało się w Twoją 
inicjatywę?”* 

Liczba inicjatyw z okazji Dnia Sąsiada 

W sumie około 10 000 mieszkańców wzięło 
udział w inicjatywach sąsiedzkich 



INICJATYWY SĄSIEDZKIE 

• STREFA DZIEŃ DOBRY 

 



Przykłady: 
 

Czysta trawa – wspólna sprawa 



UL. HIERONIMA  

Podwórkowa Gwiazdka 



Model: Centrum reintegracji (CIS/CETUS) 



Model: Centrum reintegracji (CIS/CETUS) 

Dobre praktyki: 
Fundacja BARKA (Chudobczyce, Posadówek) 
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (Nowy Port) 

Oparty o już istniejące narzędzia (klauzule społeczne, CISy, KISy, ZAZy, DPSy, 
instrumenty ekonomii społecznej itp.) 
Odpowiadający kompleksowo na splot problemów 
W zakresie inwestycyjnym wykorzystuje istniejącą infrastrukturę i pracę beneficjentów 
Finansowany z wielu źródeł 



Model: Centrum reintegracji (CIS/CETUS) 

Finansowanie ze środków publicznych: 
 dotacje na pierwsze wyposażenie placówki ze środków własnych budżetu Miasta i ze środków własnych 
budżetu Województwa przeznaczonych na realizację gminnego i wojewódzkiego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych; 
inne dotacje z dochodów własnych miasta lub województwa (w tym dla CIS na podstawie ustawy o 
zatrudnieniu socjalnym); 
 dotacje ze środków własnych jednostek organizacyjnych Miasta (MOPS, PUP) przeznaczone na 
finansowanie określonych zadań w programie działań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i 
zawodowemu; 
 dotacje z Funduszu Pracy na realizację programów specjalnych zmierzających do reintegracji społecznej 
i zawodowej (w tym dla CIS na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym); 
 środki Funduszu Pracy na refundację świadczeń integracyjnych dla osób objętych wsparciem oraz 
kosztów pomocy prawnej i doradztwa dla podmiotu ekonomii społecznej, w przypadku jego utworzenia 
dla prowadzenia działalności gospodarczej23; 
  środki z Funduszu Pracy na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy Starosty z pracodawcą; 



Model: Centrum reintegracji (CIS/CETUS) 

KLAUZULE SPOŁECZNE 
to narzędzia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych wspomagające budowanie 
spójności społecznej. W zapisach przetargu można ustanowić wymóg np. zatrudnienia 
osób z grup defaworyzowanych lub zagrożonych wykluczeniem, preferować podmioty 
ekonomii społecznej itp. 
Ustawa o rewitalizacji wprowadza tzw. terytorializację klauzul społecznych: wspomaga 
zatrudnienie osób z obszaru SSE. 
Klauzule mogą być też „zielone” czy „zrównoważone” - dotyczą wtedy aspektów 
środowiskowych. 
 



Model: Centrum obywatelskie 



Model: Centrum Obywatelskie 













• Urząd Miasta Marki  

• Wydział Planowania i Rozwoju 
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95  
05-270 Marki  
urzad.miasta@marki.pl 

• Koordynator  
Tomasz Jakóbczak  
Główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju  
Tel. 22 781 10 03 w. 910  
Faks. 22 781-13-78  
tomasz.jakobczak@marki.pl 

• Ekspert  
Michał Babicki  
Główny specjalista w Wydziale Planowania i Rozwoju  
Tel. 22 781-10-03 w.350  
Faks. 22 781-13-78  
michal.babicki@marki.pl 

 

 

 

Projekt pt. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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