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 fakt: udział Rybnika w inicjatywie 100Miast

 fakt: zaangażowanie osób i instytucji spoza 
miasta

 uzasadnienie: czynniki atrakcyjności miasta 

 perspektywa: rola tych czynników w procesie 
rozwoju



Inicjatywa 100Miast – UN Habitat

 Cel inicjatywy 100Cities - dobór miast, które mogą 
realizować program „żywych praktyk” (living
practices) dla innych miast świata, 
 proces uczenia się współbieżny z realizacją zadania 

pilotażowego, a nie rozpoczyna dopiero po jego 
zakończeniu, jak w „best practices” (najlepszych praktyk);

 ogłoszenie - 5-te World Urban Forum Rio de Janeiro;

 część  WUC - World Urban Campaign);

 zgłaszającym jest osoba/instytucja zewnętrzna, 
która może pełnić rolę „anioła stróża” (championa) 
wspierając udział swego kandydata w inicjatywie,
 miasta nie zgłaszają się same, ani poprzez swe 

organizacje.



Inicjatywa 100Miast – TUP (champion)

 pomoc „anioła stróża” (termin roboczy) polega na 
zaktywizowaniu środowisk profesjonalnych i NGO;

 pomoc ta polega na ścisłej współpracy wielu 
osób/instytucji – „anioł stróż” powinien umieć podjąć 
i poprowadzić takie współdziałanie, posługując się 
dotychczasowymi doświadczeniami z podobnej 
współpracy;

 profil nowego projektu powinien być kompleksowy 
(multidyscyplinarny), nowatorski i atrakcyjny od 
strony profesjonalnej; powinien łączyć pragmatyzm 
z nowatorskim (wizjonerskim) podejściem;

 skala, kontekst i same działania projektu muszą móc 
służyć za przykład dla innych miast (na świecie).



Inicjatywa 100Miast – TUP<>Rybnik

 „piknik urbanistyczny” - październik 2009

 uchwała ZO TUP - styczeń 2010

 przedstawienie kandydatur z Europy Środkowej 
w Nairobi, wstępny wybór Rybnika  - 26-28 
stycznia 2010

 przyjęcie propozycji przez władze miasta -
2 lutego 2010

 powołanie zespołu roboczego – 4 marca 2010

 prezentacja na WUF5 (5-tym World Urban 
Forum) - 23 marca 2010

 realizacja projektu – 18 miesięcy



Inicjatywa 100Miast - dlaczego Rybnik?

 gotowość do przygotowania koncepcji i wdrożenia nowego 
projektu, wynikającego z dotychczasowych doświadczeń, 
prowadzonego w ścisłym współdziałaniu z instytucją „anioła stróża”;

 wykazana już sprawność działania i szerokiego współdziałania w 
realizacji projektów na wielu różnorodnych polach i finansowanych 
z różnych źródeł, co pozwala na kreowanie projektów cechujących 
się zrównoważeniem i trwałością (bez ciągłego dofinansowywania);

 umiejętność współdziałania w szerszym regionie (z innymi 
miastami) i otwartość na dzielenie się doświadczeniami;

 ogólna zdolność organizacyjna do podjęcia współpracy w ramach 
100Cities i World Urban Campaign;

 dostępność środków osobowych i finansowych dla realizacji 
podejmowanych zobowiązań;

 posiadanie osiągnięć, które można rozwinąć w nowy kompleksowy 
projekt;

 stabilna władza – jeśli nie personalnie to merytorycznie (dowodem 
może być ciągłość inicjatyw w ostatnich latach).



zasady zrównoważonej urbanizacji UN

i. Ziemia, infrastruktura, usługi, transport i mieszkanie -
dostępne dla wszystkich, także biednych;

ii. Rozwój  - społecznie włączający, sprawiedliwy, zdrowy 
i bezpieczny;

iii. Środowisko zurbanizowane - ekologicznie przyjazne 
i efektywne energetycznie, stosujące odpowiednie 
technologie;

iv. Uspołecznione planowanie i procesy podejmowania decyzji;

v. Lokalna gospodarka - dynamiczna i konkurencyjna, 
zapewniająca przyzwoitą pracę i środki egzystencji;

vi. Brak dyskryminacji i równość w prawach do miasta; 

vii. Struktury zarządzania, umacniające miasto i jego 
społeczności w skutecznym planowaniu, radzeniu sobie 
z przeciwnościami, zachowaniu prężności i dokonywaniu 
zmian.



Inicjatywa 100Miast – profil Rybnik

 oparcie na endogenicznych cechach i zasobach 
rozwoju (antycypacja „końca” pomocy europejskiej),

 zrównoważony model rozwoju – równowaga działań 
na różnych polach;

 trwałość inicjatyw – nie wymagających ciągłego 
dofinansowywania;

 orientacja na społeczność lokalną a nie inwestorów 
zewnętrznych;

 wspieranie tożsamości sąsiedzkiej (w mniejszych 
jednostkach działania – submiejskich);

 orientacja na całą społeczność lub ogniska biedy i 
patologii – dla wyrównywania szans obywateli;

 wspieranie inicjatywy osób młodych (Młodzieżowa 
Rada Miasta).
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urbanizacja - problemy globalne

 zrównoważenie

 równouprawnienie

 ogniska patologii

 szanse / aktywność

 tożsamość

 era postindustrialna
 zainteresowanie jakością życia

 społeczeństwo obywatelskie

 era „post-węglowa”
 ekologia



Rybnik: zasoby / dorobek / status quo

 miasto niezliczonych „małych sukcesów”
 centrum
 komunikacja publiczna
 ośrodek akademicki
 decentralizacja

 dorobek „projektowy”
 doświadczenia pozytywne
 doświadczenia negatywne

 aktywne środowisko 
 NGO
 Młodzieżowa Rada
 „kampus”
 media

 badania



potencjalne „living practices”

 młodzież
 współuczestnictwo (vs. słabnący wolontariat)
 pozostanie / przyjazd (vs. depopulacja)
 zdrowy tryb życia (infrastruktura, partycypacja
 edukacja
 praca

 integracja
 tożsamość (lokalna, dzielnicowa)
 komunikacja (platforma internetowa, media)
 transport (publiczny, rowerowy, pieszy)
 inicjatywy oddolne („chmura” małych projektów)
 integracja międzypokoleniowa
 liderzy lokalni
 przedsiębiorczość społeczna

 partycypacja w zarządzaniu

 funkcje regionalne (spin-off, misja cywilizacyjna)

 bezpieczeństwo

 PR (100miast, WUC, media)



informowanie
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decyzje

konsultowanie

pozwala wybrać 
rozwiązania

włączanie

pozwala 
uczestniczyć 
od początku
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nadawanie 
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przekazuje 
ostateczną decyzję

modele partycypacji społecznej



www.tup.katowice.pl
www.m-borsa.net
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