
Rewitalizacja, z czym to się je? 

Dlaczego się dzisiaj 
spotykamy? 

 
 

 
 
 
 

Cekcyn, 8 maja 2017 r. 

 



O partycypacji słów kilka... 

 

Proponowana DEFINICJA: 
 

 Partycypacja społeczna to udział jednostek,  
grup i całych społeczności lokalnych  

w podejmowaniu decyzji publicznych 
 ich dotyczących. 



BRAK 
 KONTAKTU 

        INFORMOWANIE          KONSULTOWANIE        PARTYCYPACJA 

 

Drabina partycypacji 

 



 
 

Brak kontaktu władzy z mieszkańcami jest dziś nie tylko formą sprawowania władzy 
skrajnie złą, ale też – niezgodną z prawem. Wiele przepisów prawa nakłada na władze 
OBOWIĄZEK utrzymywania kontaktu z mieszkańcami co najmniej na poziomie 
udostępniania im informacji publicznej.  

 
Informowanie to najprostsza forma uczestnictwa, angażująca obywateli w 
najmniejszym stopniu. Działania władz sprowadzają się do poinformowania obywateli o 
decyzjach ich dotyczących. Nie ma tutaj miejsca na jakikolwiek aktywny wpływ ludzi na 
kształt podejmowanych przez władzę działań, sprowadza ich jedynie do roli biernych 
odbiorców. 
 

Konsultowanie jest kolejnym „stopniem” na drabinie partycypacyjnej ze względu na 
zwiększony udział obywateli w prowadzonych działaniach. Poza poinformowaniem, władza daje 
obywatelom możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań. Osoby 
uczestniczące w konsultacjach występują niejako w roli „doradców”, których pyta się o zdanie i 
opinie w konkretnej sprawie. Głosy obywateli są więc rozważane, choć nie ma gwarancji, że 
zostaną wzięte pod uwagę. Obecnie, ze względu między innymi na regulacje prawne, jest to 
jedna z najpopularniejszych form partycypacji obywatelskiej w Polsce. 
 



I na tym nam najbardziej zależy... 

 
Współdecydowanie jest najwyższym stopniem partycypacji obywatelskiej ze 
względu na pełne partnerstwo pomiędzy władzą a obywatelami polegające na 
przekazaniu obywatelom części kompetencji (ale i tym samym odpowiedzialności) 
dotyczących podejmowanych działań i decyzji. Poniekąd to wprowadzenie przez 
władzę w życie prostego (choć bardzo trudnego w rzeczywistości) założenia, że 
„ludzie wiedzą lepiej, czego im potrzeba”. Tym samym obywatele mają realny 
wpływ na planowane, dotyczące ich (bezpośrednio lub pośrednio) działania. 

...ponieważ rewitalizacja 
 dotyczy mieszkańców gminy 



Dlaczego partnerstwo i partycypacja w rewitalizacji 
 są tak ważne? 

      Partycypacja w ustawie o 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 partycypują interesariusze? 

 
Partycypacja jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament 

działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, 

programowanie, wdrażanie, monitorowanie). 

 



Kim w zasadzie są interesariusze rewitalizacji? 

 

 
 
● mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze 

 

●mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1 

 

●podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą 

●podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

 

●jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 

 

● organy władzy publicznej 

 



Rewitalizacja - co nam chodzi po głowie? 

 



Nasze cele... 

 

Tworzenie warunków komfortowego życia  
                                                dla osób starszych i niepełnosprawnych 

Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru 
       rewitalizacji oraz lepsza identyfikacja z miejscem zamieszkania 

Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze rewitalizacji 

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności przestrzeni 



 

● Znoszenie barier architektonicznych w budynkach 

użyteczności publicznej/ ułatwienia w przestrzeni dla 

osób niepełnosprawnych 

● Wprowadzenie usług pielęgnacyjnych 

● Usługi opiekuńcze w formie Klubu Seniora. Jako 

aktywnego miejsca spotkań 

● Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

Tworzenie warunków komfortowego życia  
                                         dla osób starszych i niepełnosprawnych 



 

● Aktywizacja seniorów 

● Aktywizacja osób młodych 

● Włączenie mieszkańców w prace związane z estetyzacją 

● Integracja międzypokoleniowa:PROJKETY 

Wielowymiarowa i wielopokoleniowa integracja mieszkańców obszaru 
       rewitalizacji oraz lepsza identyfikacja z miejscem zamieszkania 

 
ARTYSTYCZNE 

REGIONALNO -  
HISTORYCZNE 

EDUKACYJNE PROMUJĄCE  
WOLONTARIAT 

PROMUJĄCE  
PRZEDSIĘBIO

RCZOŚĆ 

BANK CZASU 



 

● Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego 

(spółdzielnia socjalna) 

● Kształcenie opiekunów osób starszych 

● Wspieranie rozwoju gospodarstw opiekuńczych 

● Klub Integracji Społecznej 

● Rozwój potencjału turystyki, rękodzieła i  handlu 

Wyrównywanie szans na rynku pracy w obszarze 
rewitalizacji 



 

● Rozwój sieci monitoringu 

● Zagospodarowanie  

przestrzenne centrum wsi 

● Rewitalizacja przestrzenna obszaru 

zdegradowanego 

Poprawa bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności przestrzeni 



Przestrzeń, której chcemy nadać nowe funkcje... 



Na razie nie wygląda imponująco, ale ma potencjał... 



...wystarczy tylko użyć wyobraźni! 



MIEJSCE  
DLA OSÓB STARSZYCH 

MIEJSCE DLA 
MŁODYCH 

MIEJSCE DO 
PROWADZENIA  
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

Zrewitalizowana przestrzeń to: 




