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Słowniczek  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika – dokument pn. Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku przyjęty uchwałą nr 662/XLIII/2017 Rady Miasta 

Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 roku. Wieloletni program działań w sferze społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do 

zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.  

Animacja lokalna – rodzaj działań aktywizujących prowadzonych w społeczności, mających 

na celu uruchomienie jej potencjału, opartych na współuczestnictwie mieszkańców
1
. 

Animator społeczności lokalnej – na rolę tę składają się czynności podejmowane w procesie 

tworzenia, złożonych z członków społeczności grup zadaniowych, czyli grup świadomie 

i celowo organizowanych z myślą o rozwiązaniu/rozwiązywaniu jakichś problemów lub 

realizowaniu określonych zadań praktycznych, wspieranie tych grup w rozwoju i nabywaniu 

sprawności działania oraz podejmowaniu przez nie współpracy z innymi grupami
2
. 

Interesariusz – interesariuszami rewitalizacji są w szczególności (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398):  

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,  

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą;  

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  

6) organy władzy publicznej;  

                                                 
1
 Bąbska B., Dudkiewicz M., Jordan P., Kaźmierczak T., Kozdrowicz E., Mendel M., Popłońska-Kowalska M., 

Rymsza M., Skrzypczak B., Model środowiskowy pracy socjalnej / organizowania społeczności lokalnej, 

Instytut Spraw Publicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 

Warszawa, 2014, ss. 101-102. 
2
 Tamże, s. 103. 
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7) podmioty inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa.  

Inicjatywa obywatelska – (tu:) przedsięwzięcie zaplanowane i sformułowane przez 

minimum 3 osoby mieszkające na obszarze animacji objętym działaniami projektu. 

Przedsięwzięcie ma na celu ożywienie obszarów rewitalizacji poprzez działania integrujące 

mieszkańców oraz wspierające w rozwijaniu aktywności obywatelskiej na rzecz miasta 

i obszaru rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji – obszar cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami ze sfery gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej wyznaczony w Lokalnym 

programie rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku. Obszar rewitalizacji dzieli się 

na 6 podobszarów rewitalizacji. 

Obszar animacji – część obszaru rewitalizacji; miejsce realizacji zadania publicznego Rybnik 

reWITA, obejmującego swoim zasięgiem fragmenty dzielnic Rybnika: Niewiadom, 

Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicę Śródmieście.  

Szczegółowo: 

 dzielnica Niewiadom: osiedle Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa Morcinka) wraz 

z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni 

Ignacy z okresu 1780-1920 i osiedle Beata przy ul. Augustyna Kwiotka, czyli osiedle 

patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni 

węgla Szczęście Beaty,  

 dzielnica Niedobczyce: osiedle Rymer zlokalizowane na ul. Barbary, Generała 

Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z otoczeniem. Osiedle 

robotnicze powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie (nieczynnej) kopalni 

Rymer,  

 dzielnica Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem. 

Osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni 

Donnersmarck (dziś KWK Chwałowice), 

 dzielnica Paruszowiec-Piaski: osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej i Porucznika 

K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec 

XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty Silesia,  

 dzielnica Śródmieście: historycznie ukształtowane centrum miasta o zróżnicowanych 

funkcjach wielkomiejskich.  
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Partycypacja – (tu:) partycypacja społeczna (horyzontalna) dotyczy udziału mieszkańców 

w działaniach zbiorowych podejmowanych w społecznościach, np. w formie współpracy grup 

lub mieszkańców w osiąganiu wspólnego celu, członkostwa w organizacjach pozarządowych, 

wolontariat; udział obywateli w podejmowaniu publicznych decyzji, świadome i aktywne 

uczestnictwo mieszkańców we współdecydowaniu o sprawach ich dotyczących; 

W kontekście procesu rewitalizacji partycypacja społeczna rozumiana jest, jako aktywność 

obywatelska we współkształtowaniu procesu rewitalizacji
3
. Obejmuje ona przygotowanie, 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, 

w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. (art. 5 ust 1 ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji). 

Projekt – projekt realizowany przez Miasto Rybnik pn. Rewitalizacja miasta – nowa energia 

rybnickiej tradycji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Modelowa rewitalizacja miast na wypracowanie 

modelowych rozwiązań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję 

dobrych praktyk wśród interesariuszy i innych miast. 

Rewitalizacja – rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony kompleksowo poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 

przez interesariuszy rewitalizacji (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398). Działania rewitalizacyjne prowadzone są 

w oparciu o opracowane przez lokalne samorządy programy rewitalizacji. 

Zadanie publiczne – (tu:) zadanie publiczne Rybnik reWITA realizowane przez 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie 17-tka 

w okresie od 17 lipca 2017 r. do 31 października 2018 r. na podstawie umowy 

nr BRKS.526.1.2017, polegające na opracowaniu i wdrożeniu Programu animacyjno-

partycypacyjnego oraz przeprowadzeniu konkursu na inicjatywy lokalne. 

Zespół projektowy – (tu:) zespół pracowników realizujących zadanie publiczne pn. Rybnik 

reWITA
4
.  

 

                                                 
3
 Taki sposób rozumienia partycypacji określany jest mianem partycypacji obywatelskiej. 

4
 Zespół ten nie jest tożsamy z Zespołem projektowym odpowiedzialnym za realizację projektu Rewitalizacja 

miasta – nowa energia rybnickiej tradycji. 
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Skróty stosowane w dokumencie: 

 

ICK  – Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu 

NGO  – (ang. non governmental organisation) organizacja pozarządowa 

OSP  – Ochotnicza Straż Pożarna 

PAP  – Program animacyjno-partycypacyjny dla podobszarów rewitalizacji Miasta Rybnika 

UTW  – Uniwersytet Trzeciego Wieku 

UM  – Urząd Miasta Rybnika 

PIT  – Punkt Informacji Turystycznej 
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1. Wprowadzenie 

Program animacyjno-partycypacyjny
5
 (PAP) został przygotowany w ramach projektu 

Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, podczas 

realizacji powierzonego zadania publicznego pn. Rybnik reWITA, realizowanego przez 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie 17tka
6
, 

wybranego do dofinansowania w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 

2017-2018 zadania publicznego w obszarze: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

1.10. działania ukierunkowane na osiągnięcie celów Lokalnego programu rewitalizacji 

Miasta Rybnika poprzez stworzenie i wdrożenie Programu animacyjno-partycypacyjnego 

na obszarach rewitalizacji w ramach projektu pn. Rewitalizacja miasta – nowa energia 

rybnickiej tradycji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. 

Celem projektu Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji było 

przywrócenie i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców wybranych obszarów 

zdegradowanych w Rybniku – fragmentów dzielnic: Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-

Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego tych obszarów. 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenie 17-

tka realizując działania wynikające z zadania publicznego Rybnik reWITA,
7
 odpowiedzialne 

były za realizację trzech komplementarnych zadań: 

1. Stworzenie programu działań animacyjno-partycypacyjnych (Zadanie 1).  

W ramach zadania powstał Program animacyjno-partycypacyjny, zawierający 

uproszczone analizy i opisy zaplanowanych działań dla pięciu podobszarów 

rewitalizacji, przy uwzględnieniu specyfiki miejsca, historii i dziedzictwa 

kulturowego podobszarów oraz indywidualnych cech społeczności lokalnych.  

2. Zapewnienie wsparcia dla mieszkańców obszarów rewitalizacji (Zadanie 2). 

Zadanie opierało się na działaniach animacyjnych na rzecz społeczności lokalnych 

objętych wsparciem w ramach projektu. Bezpośrednimi wykonawcami zadania 

                                                 
5
 Program animacyjno-partycypacyjny dla podobszarów rewitalizacji Miasta Rybnika; w dalszej części 

w odniesieniu do tego dokumentu stosowany będzie skrót PAP. 
6
 https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=34537 

7
 Zadanie publiczne „Rybnik reWITA” realizowane było zgodnie z umową nr BRKS.526.1.2017 w okresie od 

17 lipca 2017 r. do 31 października 2018 r. 

https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=34537
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byli zatrudnieni przez Stowarzyszenia: CRIS i  17-tka animatorzy społeczni 

pracujący w obszarach objętych programem (łącznie pięciu animatorów). 

Na prowadzenie działań animacyjnych przeznaczona została kwota 285 891,89 zł. 

3. Przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw obywatelskich (Zadanie 3). 

W ramach projektu zrealizowano 105 inicjatyw obywatelskich. Możliwa wartość 

dofinansowania pojedynczego projektu wynosiła 3.000 zł. W sumie na realizację 

tego zadania wydana została kwota 300 603,62 zł.  

Zadanie publiczne wdrażane było przez zespół projektowy złożony z przedstawicieli 

Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i Stowarzyszenia 17-tka, 

w składzie liczącym dwóch koordynatorów, pięciu animatorów społecznych oraz specjalistów 

ds. rozliczeń (zaangażowanych przy inicjatywach obywatelskich). 

Każdy z członków zespołu posiadał ponad 7-letnie doświadczenie w pracy 

środowiskowej z ludźmi oraz w koordynowaniu i rozliczaniu licznych projektów 

finansowanych ze środków publicznych (samorządowych, ministerialnych, funduszy 

europejskich, szwajcarskich i norweskich). Animatorzy posiadali wykształcenie wyższe 

kierunkowe (socjologia, pedagogika) i doświadczenie w prowadzeniu animacji 

w środowiskach lokalnych w minimum 5 projektach w różnych grupach społecznych (dzieci 

i młodzież, dorośli, seniorzy). 

Program animacyjno-partycypacyjny przygotowany został przez zespół projektowy 

przy czynnym udziale społeczności lokalnej obszarów rewitalizacji. Materiał źródłowy 

i informacje będące podstawą do opracowania dokumentu były zbierane przez cały okres 

realizacji projektu w oparciu o opisaną w rozdziale drugim metodologię. Powstawaniu 

dokumentu towarzyszyło założenie, że zespół projektowy jednocześnie tworzy i realizuje 

poszczególne elementy składowe PAP. Podejście to pozwoliło na weryfikację i ugruntowanie 

zidentyfikowanych problemów i potrzeb oraz zaplanowanych działań dla obszarów 

rewitalizacji objętych wsparciem. Zaplanowane działania dotyczyły pięciu obszarów 

animacji
8
: 

 Fragmentów dzielnicy Niewiadom: os. Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa 

Morcinka) wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków 

Zabytkowej Kopalni Ignacy z okresu 1780-1920; os. Beata przy ul. Augustyna 

Kwiotka – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie 

nieistniejącej już kopalni węgla Szczęście Beaty,  

                                                 
8
 Relacja pomiędzy obszarem rewitalizacji a obszarem animacji została opisana w słowniczku.  
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 Fragmentu dzielnicy Niedobczyce: os. Rymer zlokalizowanego na ul. Barbary, 

Generała Andersa, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz 

z otoczeniem – osiedla robotniczego powstałego na początku XX wieku 

w sąsiedztwie nieczynnej dziś kopalni Rymer– wpisanego do rejestru zabytków,  

 Fragmentu dzielnicy Chwałowice: zespołu kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja 

wraz z otoczeniem – osiedla patronackiego powstałego na początku XX w. dla 

pracowników kopalni Donnersmarck (dziś KWK Chwałowice) – obszaru ochrony 

konserwatorskiej, 

 Fragmentów dzielnicy Paruszowiec-Piaski: osiedli przy ul. Słonecznej, 

Przemysłowej, Porucznika K. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedli 

patronackich powstałych pod koniec XIX i na początku XX w. dla pracowników 

nieistniejącej dziś Huty Silesia – objętych ochroną konserwatorską,  

 Fragmentu dzielnicy Śródmieście: historycznie ukształtowanego centrum miasta,  

o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów 

podlegających ochronie konserwatorskiej. 

Dokument składa się z następujących części: 

1. Wprowadzenia do Programu animacyjno-partycypacyjnego (Rozdziały 1-4), 

na które składają się rozdziały: wprowadzenie (Rozdział 1), metodologia 

(Rozdział 2), opis obszarów animacji wraz z diagnozą (Rozdział 3) i opis narzędzi 

pracy ze społecznością lokalną uzupełniony o przykłady realizowanych w trakcie 

zadania publicznego działań (Rozdział 4). 

2. Programu animacyjno-partycypacyjnego (Rozdziały 5 i 6), który składa się  

z matrycy problemowej, łączącej w sobie zestawienie problemów, grup odbiorców 

i sugerowanych do wprowadzenia rozwiązań (narzędzi) oraz rekomendacji 

(Rozdział 5) i bazy realizatorów (Rozdział 6). 

3. Opisu metod ewaluacji (Rozdział 7). 
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2. Metodologia 

Wprowadzenie 

Realizacja zadania publicznego obejmowała następujące trzy zadania: opracowanie 

programu animacyjno-partycypacyjnego dla wybranych fragmentów podobszarów 

rewitalizacji (Zadanie 1: Stworzenie programu działań animacyjno-partycypacyjnych), jego 

wdrożenie poprzez działania animacji społecznej skierowane do mieszkańców (Zadanie 2: 

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom obszarów rewitalizacji poprzez zaangażowanie co 

najmniej 5 profesjonalnych animatorów społecznych) oraz przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursów na inicjatywy obywatelskie (Zadanie 3: Przeprowadzenie konkursów na realizację 

inicjatyw obywatelskich).  

W trakcie realizacji zadania zastosowano podejście metodologiczne, które 

umożliwiało spojrzenie na dynamikę analizowanych zjawisk w ich naturalnym – 

środowiskowym – kontekście
9
. Obecność zespołu projektowego i interakcja z mieszkańcami 

terenów objętych wsparciem następowała głównie w trakcie podejmowanych działań 

animacyjnych. Wspólne planowanie i realizacja podejmowanych działań pozwoliły 

na odformalizowanie kontaktów i budowę wzajemnego zaufania. Podejście takie umożliwiło 

dotarcie animatorom do informacji i opinii na temat problemów i potrzeb społeczności 

lokalnych widzianych oczyma mieszkańca, a także przygotować propozycje rozwiązań 

zidentyfikowanych potrzeb i problemów. Jakościowa analiza uzyskanych w ten sposób 

informacji i działań skoncentrowanych na konkretnych środowiskach lokalnych pozwoliła 

na formułowanie wniosków, które okazały się pomocne w przygotowaniu Programu 

animacyjno-partycypacyjnego i rekomendacji do wprowadzenia na dalszych etapach jego 

realizacji. Zastosowane podejście przy uwzględnieniu perspektywy mieszkańca zgodne było 

z postulatami konstruktywizmu (społeczne konstruowanie wiedzy). Początkowy etap prac nad 

dokumentem zakładał również analizę dokumentów i rozmowy z przedstawicielami instytucji 

i organizacji istotnych dla procesu rewitalizacji, co sprzyjało triangulacji danych (spojrzenie 

z wielu punktów widzenia). 

Metodologia działań dla zadania: stworzenie programu działań animacyjno-

partycypacyjnych (Zadanie 1). 

W celu realizacji zadania 1 dokonano analizy zależności pomiędzy kluczowymi 

problemami, źródłami tych problemów, a grupami docelowymi wykazanymi w Lokalnym 

                                                 
9
 M. Michel, Społeczne usytuowanie pedagoga resocjalizacyjnego w terenowych badaniach jakościowych. 

Dylematy metodologiczne i etyczne badacza w "trudnym terenie", "Resocjalizacja Polska" 10/2015, s. 166. 
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programie rewitalizacji dla poszczególnych obszarów animacji. Analizy charakteru potrzeb 

i problemów społeczności lokalnych – w kontekście planowanych działań animacyjnych 

i partycypacyjnych – dokonano w oparciu o dwa istotne z perspektywy prowadzonej 

działalności dokumenty: 

1. Lokalny program rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku – przyjęty uchwałą 

nr 662/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 roku. 

2. Polityka społeczna Miasta Rybnika 2023+ – przyjęty uchwałą nr 428/XXVII/2016 

Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 roku.  

Wnioski i informacje zawarte w w/w dokumentach posłużyły, jako punkt odniesienia  

do dalszej analizy jakościowej skupionej w znacznym stopniu na perspektywie mieszkańca 

obszaru objętego wsparciem.  

Materiał będący podstawą do przygotowania Programu animacyjno-partycypacyjnego 

pozyskany został głównie w trakcie bezpośredniej interakcji z interesariuszami rewitalizacji. 

W tym celu korzystano z następujących metod / technik / narzędzi: 

1. Obserwacja. W okresie od lipca do sierpnia 2017 roku animatorzy społeczni 

zbierali informacje w oparciu o obserwację. Zastosowano obserwację 

uczestniczącą, bezpośrednią i nieskategoryzowaną (realizowaną osobiście przez 

animatorów w trakcie pracy). Wnioski z indywidualnej działalności animacyjnej 

i obserwacji analizowane były przez zespół projektowy na cotygodniowych 

spotkaniach roboczych i stanowiły jeden z filarów do późniejszego 

merytorycznego przygotowania Programu animacyjno-partycypacyjnego. Okres 

od lipca do sierpnia był związany głównie z intensywnymi działaniami 

poznawczymi. W okresie dalszej pracy (od września 2017 roku) animatorzy nadal 

rejestrowali i weryfikowali różne informacje dotyczące obszarów objętych 

wsparciem, przy czym główny nacisk został położony na bezpośrednią pracę 

ze społecznością lokalną w trakcie prowadzonych działań animacyjnych. 

2. Rozmowy i wywiady. W okresie od lipca do sierpnia 2017 roku animatorzy 

społeczni, dla każdego z obszarów osobno, zbierali informacje istotne 

z perspektywy Programu animacyjno-partycypacyjnego w trakcie prowadzonych 

rozmów indywidualnych i grupowych realizowanych z interesariuszami 

rewitalizacji, przy założeniu, że: 

a. Rozmowy indywidualne i grupowe z mieszkańcami realizowane były 

w trakcie przygotowania lub prowadzenia działań animacyjnych, podczas 

których animatorzy poruszali kwestie związane z problemami 
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i trudnościami mieszkańców. Rozmowy te były prowadzone przy okazji 

realizacji głównych aktywności, a nieformalny charakter przyczynił się do 

osiągnięcia większej trafności i rzetelności otrzymywanych informacji.  

b. Rozmowy indywidualne i grupowe z przedstawicielami instytucji 

i organizacji realizowane były dwojako: albo w trakcie wspólnie 

podejmowanych aktywności – w tym przypadku również realizowane były 

niejako przy okazji, bądź w trakcie specjalnie organizowanych spotkań 

indywidualnych lub grupowych (np. w trakcie spotkań sieciujących). 

Rozmowy indywidualne i grupowe realizowane były przez cały okres 

realizacji zadania publicznego, szczególnie, że animatorzy byli niemal 

codziennie obecni na terenach objętych wsparciem w ramach zadania 

publicznego. W trakcie codziennych rozmów niejednokrotnie udało się 

zweryfikować wstępne założenia powstałe w okresie wakacji w 2017 roku, 

w czasie prowadzenia pierwszych działań diagnostycznych.  

3. Konsultacje. Dodatkowo w okresie pierwszego kwartału 2018 roku 

zorganizowano konsultacje, w trakcie których dokonano weryfikacji 

zdiagnozowanych wcześniej problemów i omówiono grupy docelowe (grupy 

odbiorców). Do udziału w konsultacjach zaproszono aktywnych mieszkańców 

poszczególnych obszarów animacji, którzy zadeklarowali wcześniej chęć 

uczestnictwa w dodatkowych działaniach edukacyjnych i szkoleniowych, a co się 

z tym wiąże, zostali objęci ścieżką szkoleniową dla liderów lokalnych. Praca nad 

założoną problematyką realizowana była w oparciu o moderowaną dyskusję przez 

zespoły robocze, w skład których wchodzili zaproszeni lokalni liderzy. Dodatkowo 

w ramach pracy nad zadanymi kwestiami wykorzystano m.in.: technikę World 

Café i technikę burzy mózgów. Lokalnych liderów, którzy brali udział 

w warsztatach, poproszono o przygotowanie indywidualnej listy problemów 

i potrzeb dotyczących terenu objętego działaniami w ramach zadania publicznego, 

z zaznaczeniem, że problemy te mają dotyczyć zakresu animacji i partycypacji. 

Następnie poproszono uczestników o samodzielne formułowanie pomysłów 

będących odpowiedzią na zgłaszane wcześniej problemy i potrzeby, które mogą 

wpłynąć na poprawę jakości życia społecznego w rewitalizowanych dzielnicach. 

Materiał pozyskany w trakcie warsztatów z mieszkańcami został zestawiony 

z wcześniejszymi opracowaniami dokonanymi przez zespół projektowy. Synteza 



Strona | 16  

ta pozwoliła na weryfikację propozycji zapisów, które ostatecznie zostały zawarte 

w matrycy problemowej. W ostatecznym kształcie matryca zawiera informacje 

przygotowane na wcześniejszym etapie w oparciu o prowadzone badania 

w ramach projektu, które zostały dodatkowo skonsultowane z mieszkańcami 

w trakcie warsztatów.  

Matryca problemowa stanowi autorskie narzędzie zastosowane w celu wizualizacji 

zależności pomiędzy grupami odbiorców działań, zidentyfikowanymi problemami, 

a sugerowanymi do wprowadzenia rozwiązaniami. Przygotowana matryca składa się z trzech 

części: 

1. Część Pierwsza: Grupy potencjalnych odbiorców. Na potrzeby matrycy 

problemowej zastosowano podział mieszkańców obszaru animacji na pięć 

podgrup: dzieci, młodzież, młodzi dorośli, rodziny i seniorzy. Wprowadzony 

podział uwzględnia doświadczenia w projektowaniu i realizacji dotychczasowych 

działań z zakresu animacji i rewitalizacji na rzecz społeczności lokalnych objętych 

wsparciem. Zastosowany podział został zweryfikowany w trakcie realizacji działań 

animacyjnych (Zadanie 2) i inicjatyw obywatelskich (Zadanie 3). 

2. Część druga: Zestawienie problemów, które stanowi ujednoliconą listę 

zagadnień opracowanych w trakcie tworzonej diagnozy. Zestawienie zostało 

skonsultowane z mieszkańcami, a lista problemów budowana była w oparciu 

o indywidualne rozmowy z poszczególnymi przedstawicielami, działania 

warsztatowe i spotkania grupowe. 

3. Część trzecia: Sugerowane do wprowadzenia rozwiązania, na które składają się 

rekomendowane przez zespół projektowy narzędzia pracy ze społecznością lokalną 

(opisane szczegółowo w rozdziale 4). 

Metodologia działań dla zadania: zapewnienie wsparcia mieszkańcom obszarów 

rewitalizacji poprzez zaangażowanie co najmniej 5 profesjonalnych animatorów 

społecznych (Zadanie 2). 

Animacja lokalna, realizowana w ramach zadania publicznego Rybnik reWITA, 

opierała się na następujących założeniach: 

1. W każdym z obszarów objętych wsparciem działania animacyjne realizowane były 

przez animatora dedykowanego danemu obszarowi. Każdy z animatorów 

realizował działania animacyjne w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin 

miesięcznie (1/2 etatu). 
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2. Realizacja działań animacyjnych oparta została o trzy obszary aktywności: obszar 

aktywizacji, obszar edukacji i obszar partycypacji. Łączenie tych trzech obszarów 

działalności animacyjnej wynikało z zastosowanego podejścia do pracy w terenie, 

prezentowanego przez animatorów. Ich obecności w terenie towarzyszyło 

założenie, że społeczność trzeba obudzić lub rozbudzić – w zależności od etapu, 

w którym poszczególni przedstawiciele społeczności lokalnej się znaleźli – aby 

następnie wyposażyć ich w umiejętności i narzędzia do samodzielnego 

rozwiązywania swoich problemów lub zaspokajania potrzeb. Działaniom tym 

towarzyszyło przekonanie o konieczności aktywnego współuczestnictwa 

mieszkańców w realizowanych działaniach (partycypacja społeczna). 

1) Obszar aktywizacji, w ramach którego na każdym z obszarów działalność 

animatorów skupiała się na budowaniu motywacji do podjęcia aktywności 

społecznej na rzecz własnej dzielnicy. W ramach tych działań 

organizowane były spotkania, eventy, wyjazdy, wycieczki ukierunkowane 

na dotarcie do różnych grup odbiorców w obszarze animacji.  

2) Obszar edukacji, który związany był z budowaniem nowych kompetencji 

u osób – mieszkańców, lokalnych liderów - zaangażowanych w działania 

projektowe. Realizacji działań towarzyszyło założenie, że w przyszłości 

mieszkańcy objęci wsparciem będą mogli samodzielnie sięgać po różne 

narzędzia realizacji czy finansowania swojej działalności albo też 

samodzielnie zaspokajać potrzeby swojej społeczności lokalnej. W ramach 

działań w obszarze edukacji zrealizowano cykl szkoleniowy dla liderów 

lokalnych, na który składały się dwie wizyty studyjne, cykl szkoleń 

w zakresie pozyskiwania funduszy, wsparcie mentorskie i poradnictwo 

indywidualne realizowane przez zespół projektowy.  

3) Obszar partycypacji, który polegał na prostej zasadzie włączenia 

mieszkańców w realizowane działania przy pomocy aktywnych 

realizatorów.  

3. Do zadań animatora w trakcie realizacji zadania publicznego należało 

w szczególności:  

1) animowanie społeczności lokalnych (w tym wspieranie nawiązywania 

relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi),  
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2) stymulowanie zaangażowania mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej, 

w tym wspieranie procesu wyłaniania się naturalnych liderów, 

3) stwarzanie możliwości do zawiązywania się nieformalnego partnerstwa 

wśród mieszkańców i interesariuszy rewitalizacji, 

4) wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu bieżących problemów, 

5) pobudzanie do aktywności obywatelskiej,  

6) wzmacnianie poczucia wartości mieszkańców obszarów rewitalizacji 

objętych działaniami projektu, 

7) odkrywanie i rozwijanie potencjału mieszkańców obszarów rewitalizacji 

objętych działaniami projektu, 

8) planowanie rozwiązań problemów razem z mieszkańcami obszarów 

rewitalizacji objętych działaniami projektu, 

9) organizowanie dzieciom i młodzieży zamieszkującej podobszary 

rewitalizacji czasu wolnego, w tym również w okresach ferii letnich 

i zimowych (zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, np. warsztaty 

edukacyjne, wizyty studyjne, wyjścia do teatru/kina/na koncert/wystawę, 

organizacja zajęć artystycznych/sportowych), 

10) współtworzenie wraz z mieszkańcami miejsc sprzyjających integracji, 

11) inicjowanie i wspieranie aktywności na rzecz przestrzeni wspólnych,  

12) inicjowanie i organizowanie spotkań z mieszkańcami, mające na celu 

realizację działań kulturalnych, edukacyjnych i aktywizacyjnych, 

integrujących społeczność dla tzw. dobra wspólnego, 

13) współpraca z mieszkańcami w zakresie formułowania inicjatyw 

obywatelskich w konkursie na realizację tych i pozostałych inicjatyw 

lokalnych, które mogą być sfinansowane z innych źródeł zewnętrznych 

(poza programem), 

14) współpraca z podmiotami, jednostkami organizacyjnymi Miasta Rybnik. 

4. W działaniach animacyjnych zaangażowanie animatora w inicjowanie 

i organizowanie działań w ciągu realizacji projektu malało, na rzecz wspierania 

samodzielnej działalności mieszkańców. Praca animacyjna realizowana była 

niejako dwuetapowo: pierwszy etap związany był z rozbudzeniem społeczności 

lokalnej i zachęceniem do udziału w działaniach projektowych, przy czym 

działania były inicjowane głównie przez animatora, natomiast drugi etap zakładał 

przekazanie inicjatywy samym mieszkańcom przy mentorskim wsparciu 
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animatora. W tym zakresie działania takie wpisywały się w założenia edukacji 

pozaformalnej, stając się częścią edukacji lokalnych liderów wyłonionych spośród 

aktywniejszych mieszkańców.  

Metodologia działań dla zadania: przeprowadzenie konkursów na realizację inicjatyw 

obywatelskich (Zadanie 3). 

Inicjatywy obywatelskie Rybnik reWITA – Włącz się!, to mechanizm pozwalający 

na finansowanie zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców pomysłów, które w założeniu 

mają przyczyniać się do pobudzania aktywności społecznej, rozwiązywania problemów, 

poprawy jakości życia i podejmowania działań odpowiadających na zdiagnozowane 

z udziałem społeczności potrzeby. Cele zrealizowanych konkursów zostały sformułowane 

następująco: 

1. umacnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rewitalizowanych, wspieranie 

działań mających znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społecznego 

i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, 

kultywowania poczucia piękna i wspólnoty, 

2. zachęcenie mieszkańców obszarów rewitalizacji do podejmowania aktywności 

i działań na rzecz lokalnej społeczności, 

3. integracja mieszkańców obszarów rewitalizacji, 

4. wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, zainteresowań oraz pomoc 

w realizowaniu ich inicjatyw oddolnych i pomysłów na uatrakcyjnienie miejsca 

zamieszkania, 

5. podkreślenie roli aktywności obywatelskiej oraz czynnego udziału mieszkańców 

w życiu dzielnicy, 

6. poprawa jakości życia mieszkańców i budowanie poczucia przynależności do tzw. 

małej ojczyzny, 

7. przełamywanie barier mentalnych, organizacyjnych i finansowych, 

8. upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zaangażowanych dzielnic i otwarcie 

na współpracę,  

9. inicjowanie i zachęcanie do tworzenia pozytywnej atmosfery w środowisku 

lokalnym. 

W trakcie realizacji projektu zrealizowano 105 inicjatyw na kwotę 300 603,62 zł, 

w ramach trzech konkursów. Metodologia inicjatyw obywatelskich ewoluowała w trakcie 

realizacji zadania. Głównym elementem konkursów, który podlegał modyfikacjom 
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i usprawnianiu, był sposób wyboru inicjatyw do dofinansowania. Pracom tym przyświecał 

cel, aby  w maksymalnym stopniu umożliwić mieszkańcom udział i obecność na każdym 

z etapów przygotowania i realizacji zadania.  

W ramach zadania przeprowadzono łącznie trzy konkursy na realizację inicjatyw 

obywatelskich: 

1. Nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu trwał od 27 września 

do 11 października 2017 roku, a realizacja inicjatyw możliwa była w okresie 

od 18 października do 31 grudnia 2017 roku. 

1) Regulamin konkursu został skonsultowany w trakcie spotkań 

z mieszkańcami, którzy mieli wpływ na część jego zapisów.  

2) Dokumentacja konkursowa została przygotowana przez zespół projektowy, 

w oparciu o wzory dokumentów stosowane przy realizacji konkursu 

grantowego FIO Śląskie Lokalnie – konkursu dla młodych organizacji 

i grup nieformalnych z województwa śląskiego realizowanego przez 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w latach 2014-2017. 

3) Złożone inicjatywy podlegały ocenie dwóch niezależnych ekspertów, 

a wynik ich prac był brany pod uwagę przez komisję konkursową, złożoną 

z przedstawicieli zespołu projektowego i właściwej jednostki Urzędu 

Miasta odpowiedzialnej za rewitalizację. Dofinansowane zostały te 

inicjatywy, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.  

4) Realizatorem inicjatyw mogły być nieformalne grupy mieszkańców lub 

organizacje pozarządowe.  

2. W ramach drugiego konkursu nabór wniosków trwał od 01 do 14 marca 2018 

roku. Termin realizacji działań wyznaczony został od 04 kwietnia do 30 czerwca 

2018 roku. 

1) Regulamin konkursu bazował na regulaminie pierwszego konkursu, został 

jednak dostosowany do zmieniających się warunków. Najważniejsza 

wprowadzona zmiana dotyczyła sposobu wyboru inicjatyw, gdzie 

zastosowano formę z autorskiej metody Budżetu równych szans (opisanej 

w rozdziale 4) opracowanej przez Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS. 

2) Inicjatywy rekomendowane do dofinansowania wybrane zostały przez 

mieszkańców obszarów rewitalizowanych w głosowaniu bezpośrednim, 
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a ostatecznie dofinansowane zostały te inicjatywy, które otrzymały 

najwyższą liczbę głosów.  

3) Wnioskodawcy zostali dodatkowo zobowiązani do publicznej prezentacji 

swojego pomysłu (inicjatywy). Dla każdej inicjatywy z osobna został 

stworzony slajd zawierający podstawowe informacje takie jak: cel 

realizacji, termin realizacji i wnioskowana kwota.  

4) Realizatorem inicjatyw mogły zostać tylko grupy nieformalne, przy 

założeniu, że grupa składa się z minimum trzech osób, w tym co najmniej 

jednego mieszkańca z obszaru animacji.  

3. W ramach trzeciego konkursu nabór wniosków trwał od 18 maja do 7 czerwca 

2018 roku, z terminem realizacji wyznaczonym w okresie od 01 lipca do 15 

września 2018 roku.  

1) Regulamin konkursu uległ nieznacznej zmianie i dostosowaniu, celem 

wyeliminowania błędów, które zostały wychwycone na etapie 

wcześniejszej realizacji.  

2) Mechanizm wyboru projektów uzupełniono o okres na promocję 

i publiczną prezentację poszczególnych inicjatyw.  

3) Wprowadzono dodatkowo okres negocjacji dla projektów, które otrzymały 

dofinansowanie w celu uściślenia kosztów i zadań realizowanych w ramach 

inicjatyw.  

4) Realizatorem inicjatyw mogły zostać tylko grupy nieformalne, przy 

założeniu, że grupa składa się z minimum trzech osób, w tym co najmniej 

jednego mieszkańca z obszaru animacji.  

Realizacja założonych działań pozwoliła na dostosowanie mechanizmu finansowania 

inicjatyw obywatelskich do potrzeb społeczności lokalnych na początkowym etapie rozwoju 

działalności społecznej.  

W efekcie prowadzonych działań wypracowano spójną metodologię realizacji inicjatyw 

obywatelskich pn. Rybnik reWITA – Włącz się!, na którą składają się następujące elementy: 

1. Opracowany i zweryfikowany w trakcie trzech edycji regulamin konkursowy 

inicjatyw obywatelskich, który może być wykorzystany na dalszym etapie 

realizacji Programu animacyjno-partycypacyjnego lub być wprowadzony, jako 

niezależny model na dowolnym terenie.  

2. Przygotowane i pozytywnie zweryfikowane dokumenty: formularz wniosku, 

formularz sprawozdania, dokumenty do rozliczeń poniesionych wydatków, 
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formularze do zgłaszania kosztów osobowych itp., które – analogicznie do 

regulaminu – mogą zostać wykorzystane na dalszym etapie realizacji 

Programu animacyjno-partycypacyjnego lub być wprowadzone, jako 

niezależny model na dowolnym terenie.  

3. Przygotowany i pozytywnie zweryfikowany harmonogram uwzględniający 

czas ogłoszenia konkursu, czas na składanie wniosków konkursowych, czas 

na konsultacje, promocję i głosowania z publicznymi prezentacjami. 

4. Model wsparcia indywidualnych realizatorów i grup nieformalnych na etapie 

przygotowania, jak również prowadzenia działań finansowanych w ramach 

inicjatyw obywatelskich.  

5. Model szkolenia początkujących realizatorów działań społecznych na terenach 

rewitalizowanych, przy założeniu, że grupy nieformalne lub realizatorzy nie 

dysponują zbyt dużym doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy 

na działania społeczne.  

Wypracowane dokumenty, jako rozwiązanie modelowe do szerszego zastosowania 

stanowią załączniki do dokumentu. 
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3. Obszary realizacji działań animacyjnych 

Obszar Rybnika obejmuje 14 836 ha. Pod względem przestrzennym w jego strukturze 

można wskazać obszar centralny z ukształtowaną częścią śródmiejską oraz części satelitarnie 

do tego obszaru usytuowane, ciążące promieniście bezpośrednio lub pośrednio do centrum 

miasta. Strukturę funkcjonalno-przestrzenną Rybnika tworzy 27 dzielnic stanowiących 

jednostki administracyjne Miasta.  

Analiza negatywnych zjawisk w sferze społecznej Rybnika zawarta w Lokalnym 

programie rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku objęła ocenę poziomu bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji i kapitału społecznego, 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, a także zmian 

demograficznych i innych występujących problemów i dysfunkcji społecznych związanych 

między innymi z uzależnieniami, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czy 

niepełnosprawnością. Wybrane zostały te zjawiska, które w ocenie autorów Lokalnego 

programu rewitalizacji mają najistotniejsze negatywne znaczenie dla rozwoju społecznego 

miasta i mogą być przyczyną marginalizacji społecznej poszczególnych grup społecznych. 

Poniżej zaprezentowano charakterystykę głównych problemów społecznych w ujęciu 

dzielnicowym uszeregowane według natężenia danego miernika. W tabeli ujęto 5 dzielnic 

miasta, na terenie których wyznaczono obszar rewitalizacji i realizowany był Program 

animacyjno-partycypacyjny. Podana pozycja dzielnicy odnosi się do pozycji w rankingu 

wszystkich 27 dzielnic miasta. 
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Tabela 1. Natężenie problemów społecznych w Rybniku w dzielnicach objętych działaniami animacyjnymi na tle pozostałych 27 dzielnic 

Rybnika. 

 

Bezrobotni 

ogółem na 100 

mieszk. 

Długotrwale 

bezrobotni na 100 

mieszk. 

Świadczenia z 

Funduszu 

alimentacyjnego 

na 100 mieszk. 

Dodatki 

mieszkaniowe 

na 100 

mieszk. 

Niebieskie 

Karty na 100 

mieszk. 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych- 

rodzina wielodzietna na 

100 mieszk. [Wsparcie z 

OPS] 

Alkoholizm 

na 100 

mieszk. 

[Wsparcie z 

OPS] 

Paruszowiec-

Piaski 
1 1 2 2 3 1 1 

Niewiadom 3 3 4 3 10 3 3 

Śródmieście 5 7 5 4 11 11 11 

Chwałowice 6 6 3 6 7 6 8 

Niedobczyce  4 5 6 7 12 8 4 

        

 

Zmiana liczby 

mieszkańców 

dzielnicy 

2015/2005 

Niepełnosprawność 

na 100 mieszk. 

[Wsparcie z OPS] 

Ubóstwo na 100 

mieszk.  

[Wsparcie z OPS] 

Bezrobocie 

na 100 

mieszk. 

[Wsparcie z 

OPS] 

Frekwencja w 

wyborach 

samorządowych 

w 2014 r. 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych - 

rodzina niepełna na 100 

mieszk. [Wsparcie z 

OPS] 

ŚREDNIA 

Paruszowiec-

Piaski 
10 1 1 1 5 2 1 

Niewiadom 9 3 3 3 3 4 3 

Śródmieście 1 5 6 5 10 5 4 

Chwałowice 6 4 4 4 4 3 5 

Niedobczyce  7 9 5 6 2 6 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Tabeli 39. Delimitacja obszaru zdegradowanego – wskaźniki sfery społecznej poddane unitaryzacji 

(w:) Lokalny program rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku. s. 139. 
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Efektem diagnozy w sferach społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej oraz 

środowiskowej przeprowadzonej na potrzeby Lokalnego programu rewitalizacji jest 

wyznaczenie obszaru rewitalizacji, którego zasięg zamieszczono poniżej. Obszar rewitalizacji 

składa się z 6 rozłącznych podobszarów rewitalizacji. 

Rysunek 1. Podoobszary rewitalizacji w Rybniku wyznaczone w Lokalnym programie 

rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku.  

 

Żródło: Lokalny program rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku, s. 163.  

W wymienionych dzielnicach można zaobserwować kumulowanie się negatywnych 

zjawisk, co przekłada się na obniżenie jakości życia ich mieszkańców, a co za tym idzie – 

wymagane jest podjęcie kompleksowej interwencji. W ramach projektu wskazano obszary 

animacji stanowiące fragmenty podobszarów rewitalizacji zlokalizowanych na terenie pięciu 

dzielnic Rybnika: Chwałowic, Niewiadomia, Niedobczyc, Paruszowca-Piasków oraz 

Śródmieścia, wskazanych do prowadzenia na ich obszarze działań animacyjnych.  
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Rysunek 2. Familoki w dzielnicy Chwałowice. 

 

Fotografia: Adam Grzegorzek. 

3.1. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Chwałowice 

Obszar działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Chwałowice zlokalizowany został 

na terenach kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja. Osiedle patronackie powstało na początku 

XX wieku dla pracowników ówczesnej kopalni Donnersmarck (dziś kopalnia Ruch 

Chwałowice) i jest objęte ochroną konserwatorską. 

3.1.1. Uwarunkowania obszaru animacji 

Chwałowice stanowią jedną z dzielnic miasta, jednak jej mieszkańcy i lokalni 

działacze
10

 mocno zaznaczają swoją odrębność. Częściej mówią o sobie, jako o mieszkańcach 

Chwałowic niż Rybnika. Składa się na to wiele czynników, w tym historia. W latach 1962-73 

                                                 
10

 Do lokalnych działaczy zaliczamy radnych miasta i radnych dzielnicy, a także społeczników, którzy nie 

zamieszkują bezpośrednio obszaru animacji.  
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Chwałowice były samodzielnym miastem, którego mieszkańcy mieli poczucie niezależności 

ekonomicznej wynikające z działalności kopalni, która dziś nosi nazwę Ruch Chwałowice 

(Oddział KWK ROW Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.). Na poczucie odrębności miała 

również wpływ zabudowa jednorodzinna, która sprzyja budowaniu bliskich więzi 

charakterystycznych dla małych społeczności. Wyraźnie zaznacza się również istotny podział 

w obrębie samej dzielnicy na Chwałowice: dolne i górne. Jest to podział nie tyle terytorialny–

choć obie części Chwałowic dzieli symbolicznie wiadukt kolejowy – co podział mentalny, 

zakorzeniony głęboko w świadomości mieszkańców.  

Do głównych zdiagnozowanych problemów i potrzeb podobszaru rewitalizacji – 

w oparciu o prowadzone badania i działania animacyjne – zaliczyć należy: 

 poczucie słabej tożsamości lokalnej, 

 niski stopień integracji społeczności lokalnej, 

 dysproporcje pomiędzy dzielnicą Chwałowice, a resztą miasta, 

 stereotypizacja mieszkańców osiedli rewitalizowanych, 

 brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia, 

 niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców, 

 brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej, 

 dysproporcja społeczna wewnątrz dzielnicy, 

 indywidualizacja działań oraz niski poziom realizacji działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa. 

Familoki na terenie rewitalizowanym są pod zarządem trzech podmiotów: Spółdzielni 

Mieszkaniowej Centrum (największy obszar) oraz dwóch wspólnot mieszkaniowych. 

Niewielka część mieszkań na terenie całego obszaru pozostaje niezamieszkana. Budynki 

z zewnątrz są utrzymane dość estetycznie, natomiast same klatki schodowe oraz 

infrastruktura, taka jak okna czy drzwi wymaga remontu i zaangażowania dość dużych 

nakładów finansowych zarządców. Istnieje również potrzeba termomodernizacji (głównie 

docieplenia) budynków na terenie całego osiedla oraz utwardzenia podwórek na terenie 

należącym do wspólnoty. W obrębie terenu wspólnoty mieszkaniowej podwórka są nierówne, 

grząskie, z błotem i trawą (patrz Rys. 2) w przeciwieństwie do terenu należącego do 

Spółdzielni Centrum, gdzie dokonano na przestrzeni ostatnich lat modernizacji (teren 

utwardzono kostką brukową). Nieuporządkowane są również miejsca do parkowania. 

Natomiast temat docieplenia budynków przywołany został już w lipcu 2017 roku podczas 

pierwszych spotkań animatorki z mieszkańcami. W tych kwestiach trwają rozmowy 
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z przedstawicielami Urzędu Miasta, prezesami spółdzielni i wspólnot. Mieszkańcy pogłębiają 

wiedzę we własnym zakresie, uczestnicząc w konferencjach i rozeznając zarówno możliwości 

techniczne, jak i szanse na współfinansowanie przedsięwzięcia. 

Dla mieszkańców chwałowickich familoków, kluczowy teren zielony stanowią 

sąsiadujące z osiedlem ogródki działkowe. Są one bardzo dobrze zagospodarowane i zadbane. 

Pełnią rolę zarówno miejsca rekreacyjnego, jak i służą do uprawy podstawowych warzyw czy 

owoców.  

Kolejną przestrzeń zieloną stanowią tzw. ajnfarty (przestrzenie pomiędzy 

familokami), które są zagospodarowywane przez mieszkańców samodzielnie. Zauważalne 

jest, że bardzo często stają się właśnie zieloną przestrzenią z dmuchanym basenem, grillem 

czy piaskownicą.  

Do osiedla familoków bezpośrednio przylega niewielki las i polana. Teren jest 

własnością PGG sp. z o.o. – stanowi natomiast naturalną przestrzeń do spotkań plenerowych 

mieszkańców familoków, zabaw dla dzieci, zawodów czy pikników. Kiedyś funkcjonowało 

tu boisko przygotowane dzięki staraniom Rady Dzielnicy, obecnie teren nie jest 

zagospodarowany. 

3.1.2. Struktura społeczna podobszaru rewitalizacji 

Obszar objęty działaniami w ramach programu znajduje się po obu stronach ul. 1 Maja 

– głównej ulicy Chwałowic. Po każdej stronie znajdują się dwa rzędy zabudowań familoków. 

Działania projektowe skupiały się wokół miejsc wskazywanych przez samych mieszkańców, 

jako istotnych z ich punktu widzenia. Familoki zamieszkiwane są zarówno przez osoby 

starsze, osoby w wieku aktywności zawodowej, młodych emerytów górniczych jak i dzieci 

oraz młodzież. W trakcie pracy animacyjnej dość wyraźnie zarysowały się różne grupy 

społeczne występujące na tym terenie. Dzieci – jedna z wdzięczniejszych w pracy 

animacyjnej grup, która chłonie każdą przygotowaną ofertę. Dzieci, które najwięcej czasu 

spędzają na podwórkach pomiędzy familokami, bardzo szybko przywiązują się do osób 

poświęcających im uwagę i czas. Młodzież, czyli uczniowie i uczennice starszych klas szkoły 

podstawowej, mieszczącej się na obszarze rewitalizowanym. Mają własne pomysły 

na działania – potrzebują jednak formalnego wsparcia animatorki, rodziców lub nauczycieli. 

Zaangażowani i świadomi miejsca, w którym mieszkają. Pomagali w realizacji co najmniej 

kilku inicjatyw, zarówno na etapie ich promocji, rekrutacji, jak i samej organizacji 

przedsięwzięć. Aktywne kobiety – pracujące zawodowo, nieaktywne zawodowo, matki 

i osoby nieposiadające dzieci. Bardzo dobrze rokująca grupa. Realizowały większość 



Strona | 29  

inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, zarówno dla siebie, osób starszych jak i dzieci. 

Uczestniczyły we wszystkich formach animacji, konsultacji, dyskusji o bieżącej sytuacji na 

terenie familoków. Seniorzy to grupa społeczna w bardzo trudnej sytuacji, często samotni, 

schorowani, spędzający czas na pogawędkach, siedząc na samodzielnie przygotowanych 

przed familokami ławeczkach. Na rzecz tej grupy przygotowane i zrealizowane zostały 

projekty w ramach konkursów na inicjatywy obywatelskie. 

Do głównych interesariuszy rewitalizacji, w obrębie obszaru, na którym realizowane 

było zadanie publiczne Rybnik reWITA, zaliczyć należy:  

 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej, 

 Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika – Chwałowic, 

 Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Serduchowo, 

 Radę Dzielnicy Chwałowice, 

 Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku – Filia nr 7 Chwałowice, 

 Rzymskokatolicką Parafię Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-

Chwałowicach, 

 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 

 Kopalnię Węgla Kamiennego ROW Ruch Chwałowice, 

 Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach i (nieistniejące już dziś) kino Plejada, 

 Społeczność mieszkańców familoków, 

 Zarządy wspólnot mieszkaniowych przy ul. 1 Maja, 

 Spółdzielnię Mieszkaniową Centrum, 

 Placówkę Wsparcia Dziennego PWD Chwałowice prowadzoną przez 

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży Uskrzydleni, 

 Radnego Miasta zamieszkałego na terenie dzielnicy, 

 Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku-Boguszowicach – 

Dzielnicowy Chwałowice. 
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Rysunek 3. Obszar objęty działaniami animacyjnymi w dzielnicy Chwałowice.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps.  

3.1.3. Główne atuty oraz problemy podobszaru w opinii mieszkańców 

Osoby zamieszkujące dzielnicę od urodzenia łączy mocne przywiązanie i poczucie 

przynależności do niewielkiego obszaru „mojego familoka i mojego kawałka podwórka”. 

Dużym wyzwaniem dla procesu rewitalizacji było wypracowanie wspólnego zasobu, czyli 

tzw. motywu przewodniego dla tego obszaru, który może opierać się na dziedzictwie, historii, 

czy doraźnej potrzebie.  

Mieszkańców familoków charakteryzuje duża rotacja: często zmieniają się sąsiedzi, 

a ludzie w znacznej części traktują zamieszkiwane lokum, jako przejściowe z uwagi 

na standard mieszkań, w związku z czym trudno jest o nawiązanie trwałych więzi 

społecznych. Co więcej, nie ma przestrzeni do wspólnych spotkań. W okresie wiosenno-

letnim taką funkcję może pełnić polana wykorzystywana w charakterze osiedlowego boiska 

oraz ławeczka w zagajniku, natomiast nie ma wspólnej, zadaszonej przestrzeni, np. świetlicy, 

która umożliwiłaby mieszkańcom spotykanie się. Często jedynym takim miejscem 

i przestrzenią adekwatną do realizacji pasji mieszkańców są ogródki działkowe przylegające 

bezpośrednio, do rewitalizowanego osiedla. Rozmowy wykazały również, że Chwałowiczanie 

z sentymentem traktują postać Jerzego Malchera – urodzonego w jednym z chwałowickich 
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familoków bohatera wojennego i założyciela pionu lingwistycznego w Ministerstwie Obrony 

Wielkiej Brytanii w okresie II Wojny Światowej. Kolejną ważną obserwacją było 

odnotowanie znacznego stopnia stereotypizacji osiedla w oczach mieszkańców Chwałowic 

zamieszkujących pozostałe osiedla czy ulice. Stereotyp opiera się na postrzeganiu 

mieszkańców, jako skłóconej społeczności, dzieci, które dotknięte zostały błędami 

wychowawczymi, częściowej biedy oraz przemocy i agresji wśród młodzieży. 

Ponadto wśród najistotniejszych problemów z punktu widzenia samych mieszkańców 

znalazły się dwie kwestie: 

 przygotowanie do docieplenia familoków – problem jest złożony, jednak bardzo 

rzutujący na współpracę i podejmowane inne tematy oraz zaangażowanie 

mieszkańców:brak funduszy, brak wyboru jednej, dobrej metody docieplenia 

budynków, konieczność zawarcia porozumienia i jednego stanowiska pomiędzy 

spółdzielnią mieszkaniową, a dwoma wspólnotami, dyskusje na temat wpisania 

osiedla do rejestru zabytków, co być może ułatwi, a być może skomplikuje sytuację, 

 ujednolicenie sposobu zagospodarowania przestrzeni podwórek i placów pomiędzy 

familokami – część należąca do spółdzielni Centrum w większości została już 

zmodernizowana (m.in. utwardzono parkingi, podjazdy), pozostaje znaczna część 

należąca do wspólnoty, dla której koszt takiej inwestycji jest nieproporcjonalne 

wysoki do posiadanych możliwości. 

Dodatkowo mieszkańcy – w trakcie prowadzonych działań animacyjnych – 

wskazywali na następujące potrzeby: 

 Potrzeba zagospodarowania, renowacji, ubogacenia placów zabaw, będących 

w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum. 

 Potrzeba rozszerzenia działań animacyjnych o dalszą część familoków 

w Chwałowicach (położonych przy ul. Zwycięstwa). 

 Potrzeba uzyskania przez mieszkańców informacji o możliwości realizacji przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową Centrum remontów osiedla (w szczególności dotyczących 

termomodernizacji budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków) oraz 

weryfikacja możliwości przyłączenia budynków do ogrzewania centralnego. 

3.1.4. Potencjał podobszaru do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

Bezpośrednio na terenie obszaru rewitalizowanego działa kilka instytucji. Stanowią 

one wsparcie i zaplecze dla aktywności społecznych mieszkańców. W dużej mierze dzielą się 

zasobami ludzkimi i infrastrukturalnymi (sale, place, podwórka). Stanowią doskonałe miejsce 
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do przekazywania informacji na temat etapów rewitalizacji dla dużego grona mieszkańców 

jednocześnie. 

Do potencjałów dzielnicy, możliwych do wykorzystania przy działaniach 

animacyjnych, zaliczyć należy: 

 Dom Kultury Chwałowice, 

 siedzibę Rady Dzielnicy Chwałowice – lokal na spotkania z mieszkańcami, 

 Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku – Filię nr 7 Chwałowice, 

 Placówkę Wsparcia Dziennego PWD Chwałowice prowadzoną przez Stowarzyszenie 

Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży Uskrzydleni, 

 Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej, 

 Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika – Chwałowic, 

 Park Górnika, 

 Kąpielisko Chwałowice MOSiR, 

 Tor miniżużlowy, 

 lokal po byłej poczcie przy ul. Kupieckiej 2, obecnie w remoncie w celu dostosowania 

do stworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej. 

Kluczowi uczestnicy działań animacyjnych i sposób dotarcia: 

 Dzieci (7 – 13 lat) – najwięcej czasu spędzają na podwórkach pomiędzy familokami, 

bardzo szybko przywiązują się do osób poświęcających im uwagę i czas.  

 Młodzież (13-18 lat) – to uczniowie pobliskiej SP nr 13, grupa aktywna i chętna do 

działania, najlepszym pośrednikiem w dotarciu do niej jest dyrekcja i nauczyciele.  

 Młodzi dorośli (18-30 lat) – to głównie kobiety, znaczna część związana ze szkołą lub 

przedszkolem (rady rodziców), dobrym pośrednikiem w przekazywaniu informacji 

jest również Rada Dzielnicy. Najszersze uczestnictwo tej grupy w działaniach 

animacyjnych zapewnia informacja umieszczana na familokach i organizacja 

wydarzeń w bezpośrednim otoczeniu familoków. 

 Rodziny – pojawiają się na wydarzeniach, gdzie zapewnione są atrakcje dla dzieci,  

 Seniorzy – grupa społeczna w bardzo trudnej sytuacji, często samotni, schorowani, 

spędzający czas na pogawędkach, siedząc na samodzielnie przygotowanych przed 

familokami ławeczkach.  

Na podstawie analizy dotychczasowej współpracy i doświadczeń zdobytych podczas 

wspólnie zrealizowanych inicjatyw zauważono, że szczególną uwagę do lokalnego 

dziedzictwa przywiązują następujący Partnerzy: Dom Kultury Chwałowice i Szkoła 
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Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika – Chwałowic. To przedstawiciele tych 

podmiotów, korzystając ze wsparcia instytucjonalnego, przygotowali i zrealizowali kilka 

mikroprojektów, korzystając z grantowych konkursów w ramach inicjatyw lokalnych Rybnik 

reWITA – Włącz się!, które skupione były na lokalnym wymiarze dziedzictwa kulturowego 

dzielnicy. 

Potencjał osobowy i organizacyjny do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

został dodatkowo zamieszczony w Bazie bezpośrednich realizatorów (rozdział 6) – 

dokumencie zawierającym w sobie dane kontaktowe do poszczególnych instytucji 

i organizacji lub osób fizycznych (lokalnych liderów) wraz z opisem potencjalnego obszaru 

współpracy lub możliwości wykorzystania w działalności animacyjnej. Opis podmiotów 

współpracujących stanowi załącznik nr 1 do Programu.  

Rysunek 4. Niedobczyce, Osiedle Rymer. 

 

Źródło: www.rybnik.eu. Fotografia: Dominik Gajda. 

3.2. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Niedobczyce 

Obszar działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Niedobczyce zlokalizowany został 

na terenie Osiedla Rymer znajdującego się przy ul. Barbary, Generała Andersa, Ignacego 

Paderewskiego i Obrońców Pokoju. Osiedle to powstało, jako osiedle robotnicze na początku 

XX wieku dla pracowników sąsiadującej z nim kopalni, aktualnie jest wpisane do rejestru 

zabytków. 
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3.2.1. Uwarunkowania obszaru animacji 

Obszar rewitalizowany dzielnicy Niedobczyce jest rozległy i zróżnicowany. Sama 

dzielnica jest wyraźnie podzielona, warto podkreślić, że w świadomości jej mieszkańców 

obszar rewitalizowany odróżnia się zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Obszar ten jest 

mocno związany z dziedzictwem górniczym i sympatiami sportowymi, jest też – w oczach 

mieszkańców pozostałej części dzielnicy i całego Rybnika – postrzegany przez pryzmat 

dominujących problemów, do których zalicza się m.in. alkoholizm i narkomanię
11

. 

Dzielnicę charakteryzuje niski stopień integracji, aktywności społecznej 

i obywatelskiej, a także – co utrudnia działania animacyjne – wewnętrzne animozje, 

utrudniające współpracę różnych instytucji czy osób fizycznych zaangażowanych w działania 

rewitalizacyjne w obrębie Osiedla Rymer. Sytuacja ta przyczyniła się w efekcie do 

fragmentaryzacji działań społecznych, które najczęściej realizowane są przez pojedyncze 

podmioty niechętnie ze sobą współpracujące.  

Wyraźnie zarysowane jest też poczucie słabej tożsamości lokalnej: z jednej strony 

mamy część mieszkańców związanych z dziedzictwem górniczym okolicy, z drugiej znaczną 

grupę ludności napływowej, zamieszkującej lokale socjalne, dla których tożsamość ta nie 

stanowi priorytetu. Brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia oraz zły stan techniczny 

podwórek, budynków i infrastruktury miejskiej to kolejny ważny problem wskazany przez 

mieszkańców dzielnicy, którzy winą za zaistniałą sytuację obarczają przedstawicieli Urzędu 

Miasta Rybnika.  

Do zdiagnozowanych głównych problemów i potrzeb obszarów rewitalizacji – 

w oparciu o prowadzone badania i działania animacyjne – zaliczyć należy:  

 niski stopień integracji społeczności lokalnej, 

 niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców, 

 poczucie słabej tożsamości lokalnej, 

 brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia, 

 brak oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców, 

 niskie poczucie bezpieczeństwa, 

 brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej, 

 „nic się nie dzieje”, 

 negatywny wizerunek Rymera, 

 wysokie bezrobocie i problemy towarzyszące, w tym alkoholizm i narkomania. 

                                                 
11

 Lokalny Program Rewitalizacji …, s. 176. 
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Osiedle Rymer cechuje się nieregularną zabudową z dominującą czerwoną cegłą – 

czyli z familokami wybudowanymi pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku, przy 

czym w obrębie osiedla znajdują się również domy jednorodzinne, a także nowsza zabudowa 

wielorodzinna. Sytuacja taka ma wpływ na otoczenie, które jest bardzo niejednorodne: 

zaczynając od zdewastowanych obejść familoków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Rybniku, a kończąc na ładnych obejściach prywatnych domów. 

Nieregularna zabudowa wiąże się z fragmentaryzacją własności, poszczególne budynki są 

w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Spółdzielni Mieszkaniowej 

Centrum, wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli.  

Warto podkreślić, że zabytkowe Osiedle Rymer jest pod opieką Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a wpis do rejestru zabytków obejmuje również 

przylegający do ulic Paderewskiego i Barbary Park im. Henryka Czempiela, który często jest 

wymieniany, jako wizytówka osiedla. Z perspektywy animacyjnej użytecznym jest również 

teren zielony na rogu ul. Andersa i ul. Paderewskiego. Ważnym elementem – przy czym, co 

należy podkreślić, niedostępnym dla zwiedzających – jest też przylegająca do Parku im. 

Henryka Czempiela hałda kopalni Rymer.  

Osiedle Rymer posiada całkiem sporą bazę sportową. Na terenie osiedla znajduje się 

boisko wielofunkcyjne zlokalizowane za Domem Kultury przy ul. Barbary. Do osiedla 

przylega kompleks boisk (Orlik) zlokalizowany przy ul. Górnośląskiej. Dostępne dla 

mieszkańców są również boiska przy Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku, 

a także stadion klubu piłkarskiego Rymer Rybnik. 

3.2.2. Struktura społeczna podobszaru rewitalizacji 

Mieszkańcy Osiedla Rymer stanowią niejednorodną grupę. Spora część z nich to 

mieszkańcy, którzy od dziecka mieszkają w dzielnicy Niedobczyce, bardzo często od lat 

na terenie Osiedla Rymer – ta część mocno jest związana z lokalnym dziedzictwem 

i tradycjami górniczymi. Druga – znacząca część – to ludność napływowa, która związana 

została z Osiedlem Rymer niejako z przymusu, bardzo często w związku z przeniesieniem do 

lokali socjalnych znajdujących w tej okolicy.  

Wśród odbiorców działań animacyjnych dominują dwie zasadnicze grupy: dzieci  

(7-13 lat) i całe rodziny. Młodzi dorośli i seniorzy prezentowali raczej dochodzącą 

aktywność, a ich uczestnictwo w realizowanych działaniach było incydentalne. Ważną grupą 

potencjalnych odbiorców mogłaby być również młodzież (13-17 lat), ta jednak w działaniach 
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pojawiała się niezwykle rzadko, choć ze względu na dominujące społeczne problemy 

dzielnicy grupą tą należałoby się w sposób szczególny zainteresować.  

Wśród mieszkańców – niezależnie od pochodzenia i ich stażu zamieszkania 

na Osiedlu Rymer – wyłonili się lokalni liderzy, którzy chcieli działać na rzecz społeczności 

lokalnej. Na terenie dzielnicy działa też spora grupa niezależnych społeczników, na co dzień 

związanych z pomocą społeczną czy Radą Miasta, a także grupy nieformalne mieszkańców.  

Do głównych interesariuszy rewitalizacji w ramach obszaru, na którym realizowane 

było zadanie publiczne Rybnik reWITA zaliczyć należy: 

 liderów lokalnych i mieszkańców, 

 Dom Kultury w Niedobczycach, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 

 Miejską Komendę Policji w Rybniku, 

 Zespół Szkół nr 5 im J. Rymera, 

 Przedszkole nr 25 w Rybniku, 

 Straż Miejską w Rybniku, 

 Radę Dzielnicy Niedobczyce, 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży Uskrzydleni 

 Stowarzyszenie Nie dla Nudy, 

 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

 Stowarzyszenie 17-tka, 

 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, 

 Grupę nieformalną T:RAF, 

 Grupę nieformalną rodziców Słowacki, 

 Grupę nieformalną Panie z Rymera, 

 Warsztat terapii zajęciowej Latarnia, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster, 

 Klub Sportowy Rymer Rybnik, 

 Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rybniku – Filię nr 10, 

 Centrum Wspinania Cechownia, 

 firmę Lubar Prefabrykacja sp. z o.o., 

 firmę Ruckzuck.biz sp. z o.o., 

 firmę OPA-ROW sp. z o.o., 

 Spółdzielnię Socjalną Z Ikrą. 
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Rysunek 5. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Niedobczyce.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.2.3. Główne atuty oraz problemy podobszaru w opinii mieszkańców 

Atutem dzielnicy jest liczba mieszkańców, która stanowi ogromny potencjał do 

działań animacyjnych. Mieszkańcy zauważają jednak, że aktywność społeczna i obywatelska 

tej społeczności nie jest wystarczająca, bardzo często chwilowa. Pomimo, iż pojawiają się 

sytuacje zrywów, w trakcie których udaje się zaktywizować i zachęcić do udziału większą 

ilość ludzi (tu przykładem może być jedno z głosowań na inicjatywy obywatelskie, w trakcie 

którego oddano ponad 150 głosów, przy średniej w innych dzielnicach na poziomie 

ok. 50 osób), to przeważnie ilość ta nie jest imponująca. Fakt ten działa demotywująco 

na grupy nieformalne i lokalnych liderów i skutkuje obniżeniem ich aktywności społecznej – 

co sami w rozmowach podkreślają. 

Podstawowym deklarowanym przez mieszkańców problemem jest poczucie 

„pozostawienia” i „opuszczenia”. Mieszkańcy – w obliczu narastających problemów – 

twierdzili, że ich zdaniem Osiedle Rymer nie stanowi dla władz Miasta Rybnika priorytetu. 

Ponadto mieszkańcy podkreślali, że w ich najbliższym otoczeniu „nic się nie dzieje”, 

dostępna oferta kulturalna w ocenie mieszkańców jest niedostosowana do ich upodobań 

i możliwości. 
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Dużym problemem zgłaszanym przez mieszkańców był też brak przestrzeni, 

funkcjonującej jako miejsce wspólnych spotkań (nawet w postaci komercyjnego lokalu 

gastronomicznego), a problem ten przekładał się na trudności w podejmowaniu innych 

aktywności społecznych. Na to wszystko nakładają się jeszcze zauważone i uwypuklone 

problemy natury społecznej: alkoholizm, narkomania, zagrożenie przestępczością i niski 

poziom bezpieczeństwa. 

Dodatkowo mieszkańcy – w trakcie prowadzenia działań animacyjnych – wskazywali 

na takie problemy i ograniczenia jak: 

 niewystarczająca ilość koszy na śmieci w Parku im. Henryka Czempiela, 

 zaniedbany Park im. Henryka Czempiela, 

 zanieczyszczone miejsca publiczne (nieczystości zwierząt), 

 zły stan podwórek między familokami (brak zieleni, nieutwardzone obejście), 

 niedopasowanie oferty kulturalnej Domu Kultury do potrzeb mieszkańców. 

3.2.4. Potencjał podobszaru do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

Głównym potencjałem dzielnicy do wykorzystania w działaniach animacyjnych jest 

Park im. Henryka Czempiela. Jest to teren zielony sąsiadujący od wschodu z Osiedlem Rymer 

i z Domem Kultury od północy. Park jest związany z dziedzictwem kulturowym dzielnicy 

i tradycjami górniczymi, na jego terenie zlokalizowana jest muszla koncertowa i plac zabaw, 

co czyni z niego idealną przestrzeń do działań animacyjnych, a historyczne i architektoniczne 

uwarunkowania sprawiają, że może on być również tematem do działań animacyjnych.  

Do potencjałów dzielnicy, możliwych do wykorzystania przy działaniach 

animacyjnych, zaliczyć należy:  

 Dom Kultury w Niedobczycach, 

 Placówkę Wsparcia Dziennego Słoneczna Gromada, 

 Warsztat Terapii Zajęciowej Latarnia prowadzony przez PSOUU, 

 stadion Klubu Sportowego Rymer Rybnik, 

 Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną – Filię nr 10, 

 Bistro z Ikrą prowadzone przez Spółdzielnię Socjalną Z Ikrą, 

 boisko wielofunkcyjne zlokalizowane za Domem Kultury przy ul. Barbary, 

 boisko Orlik przy ul. Górnośląskiej, 

 Park im. Henryka Czempiela, 

 trawnik na zbiegu ulic Andersa i Paderewskiego, 
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 ściankę wspinaczkową zlokalizowaną w Centrum Wspinania Cechownia. 

Kluczowi uczestnicy działań animacyjnych i sposób dotarcia: 

 Dzieci (7 – 13 lat) – dzieci w tej grupie wiekowej można spotkać zarówno w okolicy 

familoków bezpośrednio graniczących z Parkiem im. Henryka Czempiela (ul. Andersa, 

ul. Barbary) lub w Placówce Wsparcia Dziennego Słoneczna Gromada (ul. Barbary 

22).  

 Młodzież (13-18 lat) – grupa wiekowa spotykająca się głównie w godzinach 

popołudniowych w okolicach Parku im. Henryka Czempiela lub w okolicy boisk 

wielofunkcyjnych zlokalizowanych na terenie Osiedla Rymer.  

 Rodziny – całe rodziny – w charakterze kluczowych uczestników – trudniej spotkać, 

kontakt nawiązać można poprzez organizację wydarzeń animacyjnych lub wizyty 

na placach pomiędzy poszczególnymi familokami. W ramach tej grupy warto zwrócić 

też uwagę na grupy nieformalne, szczególnie na Grupę Nieformalną Słowacki. 

Na podstawie analizy dotychczasowej współpracy i doświadczeń zebranych podczas 

wspólnie zrealizowanych inicjatyw zauważono, że szczególną uwagę do lokalnego 

dziedzictwa przywiązują następujący Partnerzy: Grupa nieformalna T:RAF, Rada Dzielnicy 

Niedobczyce, Dom Kultury w Niedobczycach i Grupa nieformalna Panie z Rymera. 

Potencjał osobowy i organizacyjny do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

został dodatkowo zamieszczony w Bazie bezpośrednich realizatorów (rozdział 6) – 

dokumencie zawierającym dane kontaktowe do poszczególnych instytucji i organizacji lub 

osób fizycznych (lokalnych liderów) wraz z opisem potencjalnego obszaru współpracy lub 

możliwości wykorzystania w działalności animacyjnej. Opis podmiotów współpracujących 

stanowi załącznik nr 1 do Programu.   
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Rysunek 6. Niewiadom, Zabytkowa Kopalnia Ignacy.  

 

Źródło: www.rybnik.eu. Fotografia: DS DRON.  

3.3. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Niewiadom 

Obszar działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Niewiadom podzielony jest na dwie 

części, znacznie od siebie oddalone, tj. os. Gustawa Morcinka (przy ul. Gustawa Morcinka) 

i os. Beata przy ul. Augustyna Kwiotka. Do obszaru działań projektowych zaliczono również 

najbliższe otoczenie obejmujące kompleks budynków Zabytkowej Kopalni Ignacy. 

3.3.1. Uwarunkowania obszaru animacji 

Obszar rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom obejmuje dwa osiedla oddalone od siebie 

w linii prostej o ok. 2,5 km. Zabudowę przy ul. Morcinka stanowią przede wszystkim bloki 

wielorodzinne. Do osiedla przylega Industrialne Centrum Kultury wraz z Zabytkową 

Kopalnią Ignacy. Osiedle Beata przy ul. Kwiotka to cztery familoki ułożone w podkowę, 

z dużym terenem wspólnym. Na pierwszym etapie realizacji działań animacyjnych i badań 

mieszkańcy Osiedla Morcinka zdecydowanie częściej wskazywali na problemy społeczne 

takie jak: wandalizm, przemoc, bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, natomiast mieszkańcy 

Osiedla Beata na bariery infrastrukturalne i architektoniczne. Warto jednak zaznaczyć, że 
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Osiedle Beata w ogólnej opinii rybniczan kojarzy się negatywnie, jako miejsce kumulacji 

problemów społecznych, opinia ta nie pokrywa się jednak ze stanem faktycznym. Z uwagi 

na odległe od siebie położenie obydwu obszarów oraz barierę komunikacyjną, część działań 

w zakresie animacji oraz inicjatyw obywatelskich przeprowadzana była dla każdego z osiedli 

osobno.  

Osiedle Morcinka ma dogodną lokalizację do podejmowania działań animacyjnych. 

W jego sąsiedztwie znajdują się instytucje i obiekty, w których mogą być realizowane 

kierunkowe działania rewitalizacyjne i animacyjne. Osiedle Beata nie posiada tego typu 

zasobów, jest zlokalizowane na uboczu miejskiej zabudowy, nie ma żadnej infrastruktury 

rekreacyjnej, poza prywatnymi urządzeniami i sprzętami. Brak jest na Osiedlu Beata miejsca 

do wspólnych spotkań, organizacji zajęć czy warsztatów, a jedynym miejscem sprzyjającym 

organizacji inicjatyw jest część wspólna ogródków. Jednak działania animacyjne mogą być tu 

prowadzone jedynie sezonowo. Przy ocenie wskazywanej dysproporcji należy jednak 

uwzględnić ilości potencjalnych odbiorców. Osiedle Beata, w przeciwieństwie do Osiedla 

Morcinka, to miejsce zamieszkiwane przez kilkadziesiąt rodzin. 

Wśród  problemów analizowanego obszaru zauważalna jest słaba integracja 

mieszkańców, niska aktywność społeczna i obywatelska, a także  negatywne zjawiska 

społeczne, takie jak alkoholizm, narkomania i przestępczość. Ilościowy rozmiar problemów 

społecznych jest dotkliwy dla mieszkańców, ale w ujęciu statystycznym nie należy do 

najwyższych na terenie Miasta Rybnika.  

Do głównych zdiagnozowanych problemów i potrzeb obszarów rewitalizacji – 

w oparciu o prowadzone badania i działania animacyjne – zaliczyć należy: 

 niski stopień integracji społeczności lokalnej, 

 poczucie słabej tożsamości lokalnej, 

 dysproporcje pomiędzy dzielnicą Niewiadom a resztą miasta, 

 stereotypizację mieszkańców osiedli rewitalizowanych, 

 brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia, 

 niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców, 

 brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej, 

 wykroczenia, alkoholizm, chuligaństwo, 

 indywidualizację działań oraz niski poziom realizacji działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa, 

 brak oferty pomocowej dla młodzieży. 
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Obszar rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom obejmuje dwa osiedla: Osiedle Morcinka 

i Osiedle Beata. Tereny te różnią się zasadniczo pod kątem struktury zabudowy i własności. 

Osiedle Morcinka cechuje budownictwo wielorodzinne o niejednorodnej strukturze 

własności: część budynków zarządzana jest przez Rybnicką Spółdzielnię Mieszkaniową, 

część przez Spółdzielnię Mieszkaniową Orłowiec, a część pozostaje w zasobach Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej z Rybnika. Na terenie osiedla działają również wspólnoty 

mieszkaniowe. Jakość wykończenia budynków i otoczenia uzależniona jest od zarządcy, ale 

podkreślić należy, że większa część budynków jest po termomodernizacji. 

Osiedle Beata natomiast było przez długi czas w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

Centrum, a od połowy roku 2017 jest zarządzane przez Wspólnotę Mieszkaniową przy 

ul. Kwiotka. Od momentu zmiany zarządcy zewnętrzny wizerunek osiedla zdecydowanie się 

poprawił: budynki zostały docieplone, a plany zakładają też zagospodarowanie przestrzeni 

wspólnych. 

W zakresie terenów rekreacyjnych i zielonych – tak jak w pozostałych przypadkach – 

widoczna jest znaczna dysproporcja pomiędzy Osiedlem Morcinka i Osiedlem Beata. 

Mieszkańcy drugiego osiedla nie dysponują dostępem do żadnych terenów rekreacyjnych 

położonych na tyle blisko, aby mogli w swobodny sposób z nich korzystać. 

Charakterystyczny układ zabudowy w kształcie tzw. podkowy sprawia jednak, że do 

dyspozycji mieszkańców pozostaje duży zielony plac znajdujący się wewnątrz osiedla 

(Rys. 8), który stanowi potencjał do wykorzystania dla społeczności lokalnej. Ponadto każdy 

z familoków posiada niewielki ogródek. Natomiast Osiedle Morcinka sąsiaduje z terenami 

rekreacyjnymi położonymi w najbliższym otoczeniu: naprzeciwko Domu Kultury 

w Niewiadomiu przy ul. Mościckiego znajduje się park ze sceną; naprzeciwko Osiedla 

Morcinka (przy ul. Morcinka) położony jest park z placem zabaw oraz zaplecze rekreacyjno-

sportowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2; dodatkowo na skrzyżowaniu 

ul. Morcinka z Mościckiego jest zieleniec z ławkami, który również stanowi ciekawą wartość 

dla ewentualnych przyszłych działań animacyjnych. Należy również zaznaczyć, iż w obrębie 

samego osiedla dostępna jest mała architektura oraz place zabaw, jednak rozłożenie jej nie 

jest równomierne i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem jakościowym. 

3.3.2. Struktura społeczna podobszaru rewitalizacji 

Społeczność lokalną obszarów rewitalizacji na terenie dzielnicy Niewiadom cechuje 

wyższa aktywność i zaangażowanie społeczne niż na innych obszarach objętych wsparciem 

w ramach zadania publicznego Rybnik reWITA. Na tym polu wyróżnia się – jako przestrzeń – 
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szczególnie Osiedle Morcinka, na terenie którego działają różne organizacje i grupy 

nieformalne mieszkańców. Sytuację tę zawdzięcza się głównie wcześniej realizowanym 

działaniom. Grupy te dobrze funkcjonowały w okresach realizacji innych programów, 

popadły jednak w stagnację, nie mogąc liczyć na żadne wsparcie w okresie przejściowym. 

Brak działań wspierających hamuje rozbudzoną już aktywność społeczną, ale jej nie wygasza 

całkowicie.  

Do kluczowych odbiorców działań animacyjnych należą rodziny i seniorzy. Obie te 

grupy są mocno aktywne i widoczne w trakcie różnych podejmowanych aktywności. Grupa 

dzieci – w wieku 7-13 lat – obecna jest, w charakterze odbiorców, zarówno na Osiedlu 

Morcinka, jak i  na Osiedlu Beata, przy czym prężnie działające Industrialne Centrum Kultury 

i Placówka Wsparcia Dziennego mają bogatą ofertę dla tej grupy. Najmniej widocznymi 

grupami w podejmowanych działaniach były: grupy młodzieży i młodych dorosłych. 

Szczególnie w odniesieniu do młodzieży zauważalne były braki zarówno w aktywności 

społecznej, jak i w ofercie dostosowanej do potrzeb tej grupy. Pozostałe grupy mieszkańców 

stanowią potencjalnie istotne grupy w perspektywie możliwości współpracy w przyszłych 

działaniach animacyjnych.  

Spośród wymienionych grup wyłonili się naturalni liderzy lokalni, którzy – co warto 

podkreślić – różnili się celami swoich działań, a także grupami odbiorców na rzecz których 

pracowali. W efekcie już na początku działań animacyjnych pojawił się lider zaangażowany 

w działania na rzecz dzieci, lider zaangażowany w popularyzację aktywności fizycznej 

i sportu, lider skupiający swoją uwagę na seniorach i lider działający na rzecz kobiet.  

W opisywanym zakresie Niewiadom wyróżnia się na polu innych obszarów 

rewitalizowanych wyższą od przeciętnej aktywnością społeczną mieszkańców. Przy czym ich 

aktywność w dalszym ciągu wymaga wsparcia.  

Do głównych interesariuszy rewitalizacji w ramach obszaru, na którym realizowane 

było zadanie publiczne Rybnik reWITA, zaliczyć należy:  

 lokalnych liderów i mieszkańców: zarówno z Osiedla Morcinka, Osiedla Beata, jak 

i pozostałych części dzielnicy, 

 Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, 

 Koło Seniora SITG Ignacy w Niewiadomiu,  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 

 Szkołę Podstawową nr 23,  

 Publiczną Powiatową i Miejską Bibliotekę w Rybniku – Filię nr 22, 
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 Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 

 Miejską Komendę Policji w Rybniku, 

 Straż Miejską w Rybniku, 

 Radę Dzielnicy Niewiadom, 

 Radę Osiedla Morcinka, 

 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, 

 Klub Sportowy Polonia Niewiadom, 

 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

 Stowarzyszenie 17-tka, 

 Grupę nieformalną T:RAF, 

 Restaurację Renatka. 

Rysunek 7. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Niewiadom – osiedle Morcinka.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.3.3. Główne atuty oraz problemy podobszaru w opinii mieszkańców 

Głównym atutem obszaru rewitalizacji na terenie dzielnicy Niewiadom jest 

dostępność infrastruktury Industrialnego Centrum Kultury i Zabytkowej Kopalni Ignacy, 
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które stanowią ogromną wartość – z perspektywy dziedzictwa kulturowego – dla procesu 

rewitalizacji i animacji społecznej. Instytucje te ponadto stanowią wartość organizacyjno-

infrastrukturalną dla mieszkańców, którzy w podejmowanych samodzielnych działaniach 

mogą korzystać z tego zasobu. 

Odnosząc się do problemów sygnalizowanych przez mieszkańców osiedla Morcinka, 

jego mieszkańcy określają je jako „mało przyjazne”. W opinii mieszkańców jest to miejsce 

niewykorzystanych szans z natężeniem negatywnych zjawisk społecznych takich jak: 

wandalizm, chuligaństwo, alkoholizm, bezrobocie i ubóstwo. Mieszkańcy obu obszarów mają 

poczucie „pozostawienia” i „opuszczenia”. Mimo podejmowanych działań (pisma, petycje, 

rozmowy z Urzędem Miasta) mieszkańcy wskazują, że nikt ich nie słucha i nikt nie reaguje 

na ich realne problemy. Sytuacja ta wpływa na poziom zaufania mieszkańców do 

podejmowanych nowych inicjatyw, mieszkańcy często reagują stwierdzeniem „a po co? – 

przecież i tak się nic nie zmieni”. Wśród niektórych grup mieszkańców zaobserwowano 

postawy roszczeniowe z wyraźnie zarysowanym biernym charakterem uczestnictwa 

w proponowanych formach wsparcia, ale też brak zaufania do instytucji kultury lub brak 

łączenia dostępnej oferty z własnymi potrzebami. 

Podkreślić jednak należy, że – zgodnie z tym, co zostało zawarte w podrozdziale 

o strukturze społecznej – Niewiadom jest bardzo niejednorodny również i w tej kwestii. 

Istnieją, a w niektórych momentach nawet dominują, grupy z rozbudowaną roszczeniowością, 

a jednocześnie dzielnica ma duży zasób w postaci aktywnych liderów lokalnych 

i działających organizacji i instytucji – co jest ważnym potencjałem. 

Dodatkowo mieszkańcy w trakcie spotkań często wskazywali na inne problemy, 

wymieniając niski pozom bezpieczeństwa drogowego i publicznego, niską atrakcyjność 

przestrzeni wspólnych na Osiedlu Morcinka, czy uciążliwości środowiskowe. Warto 

zaznaczyć również, że niektórzy mieszkańcy jako problem wskazywali niedostosowaną ofertę 

kulturalną do potrzeb mieszkańców. Uwaga ta – w kontekście prężnie działającego 

Industrialnego Centrum Kultury – może zaskakiwać, ale po dodatkowej analizie stwierdzono, 

że część z oferty ICK ukierunkowana jest na turystów i ludzi spoza dzielnicy, co przez 

niektórych mieszkańców odbierane jest jako informacja: „to nie dla Was”. 

Dodatkowo mieszkańcy – w trakcie prowadzonych działań animacyjnych – 

wskazywali na takie problemy i ograniczenia jak: 

 niewystarczająca liczba połączeń autobusowych z centrum miasta, 

 niewystarczająca liczba koszy na śmieci wzdłuż ulicy Morcinka, 

 niebezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Morcinka i przy ul. Sportowej, 
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 niedostateczna ilość ścieżek rowerowych, 

 niewystarczająca liczba ławek na terenie Osiedla Morcinka, 

 braki ogrodzeń wokół placów zabaw, 

 niewystarczająca ilość miejsc rekreacyjnych w dzielnicy, 

 brak oświetlenia ulicy wzdłuż ulicy Kwiotka przy wjeździe na osiedle, 

 brak chodnika ulicy wzdłuż ulicy Kwiotka, równolegle do osiedla. 

Rysunek 8. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Niewiadom – osiedle Beata.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.3.4. Potencjał podobszaru do wykorzystania w działaniach animacyjnych  

Dzielnica Niewiadom jako obszar wskazany do rewitalizacji społecznej dysponuje 

odpowiednim zasobem instytucjonalnym, a na jego terenie działają organizacje pozarządowe, 

których profil jest zgodny z działaniami rewitalizacyjnymi. Należy jednak pamiętać, że 

dysproporcje w rozłożeniu i dostępie do różnych usług dla mieszkańców Osiedla Morcinka 

i Osiedla Beata są znaczne, a większa część wskazanego potencjału ma znaczenie dla 

prowadzonej działalności animacyjnej właśnie na rzecz Osiedla Morcinka.  
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Do potencjałów dzielnicy, możliwych do wykorzystania przy działaniach 

animacyjnych, zaliczyć należy: 

 lokalnych liderów i mieszkańców, 

 Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu, 

 Koło Seniora SITG Ignacy w Niewiadomiu,  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Niewiadomiu wraz z zapleczem rekreacyjno-

sportowym (ul. Morcinka 18), 

 Placówkę Wsparcia Dziennego Niewiadom, 

 Publiczną Powiatową i Miejską Bibliotekę w Rybniku – Filię nr 22, 

 boisko piłkarskie przy Klubie Sportowym Polonia Niewiadom, 

 otwartą przestrzeń na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy (ul. Mościckiego 3), 

 Park przy ul. Mościckiego, 

 Park przy ul. Morcinka. 

Kluczowi uczestnicy działań animacyjnych i sposób dotarcia: 

 Dzieci (7 – 13 lat) – odbiorców działań animacyjnych z tej grupy wiekowej spotkać 

można w Placówce Wsparcia Dziennego Niewiadom, warto również nawiązać kontakt 

poprzez szkołę podstawową przy ul. Morcinka. Interakcja z tą grupą wiekową w 

obrębie Osiedla Beata możliwa jest głównie poprzez lokalnych liderów i osobistą 

obecność. 

 Młodzi dorośli – jako odbiorcy działań to głównie młode kobiety, niekiedy samotnie 

wychowujące dzieci, ale wpisujące się w wiek (18-30 lat). Uczestnicy z tej grupy 

wiekowej zamieszkują głównie na Osiedlu Morcinka (zasoby ZGM Rybnik). 

Rekomendowanym sposobem dotarcia będzie bezpośrednia interakcja w otoczeniu 

społecznym.  

 Rodziny – jako uczestnicy działań to liczna grupa, należą do niej głównie 

zaangażowani rodzice skupieni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

w Niewiadomiu. Kontakt z tą grupą najlepiej nawiązać poprzez świetlicę szkolną lub 

pracowników szkoły. Grupa chętnie uczestniczy w oferowanych działaniach.  

 Seniorzy – należą do kluczowych i aktywnych odbiorców działań animacyjnych, 

najlepszym sposobem na dotarcie do tej grupy jest kontakt indywidualny 

z przedstawicielem i liderką lokalną. Grupy seniorów spotykają się w Industrialnym 

Centrum Kultury. 
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Na podstawie analizy dotychczasowej współpracy i doświadczeń zdobytych podczas 

wspólnie zrealizowanych inicjatyw zauważono, że szczególną uwagę do lokalnego 

dziedzictwa przywiązują następujący Partnerzy: Grupa nieformalna T:RAF, Stowarzyszenie 

Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu, Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-

Niewiadomiu, Koło Seniora SITG Ignacy w Niewiadomiu.  

Potencjał osobowy i organizacyjny do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

został dodatkowo zamieszczony w Bazie bezpośrednich realizatorów (rozdział 6) – 

dokumencie zawierającym dane kontaktowe do poszczególnych instytucji i organizacji lub 

osób fizycznych (lokalnych liderów) wraz z opisem potencjalnego obszaru współpracy lub 

możliwości wykorzystania w działalności animacyjnej. Opis podmiotów współpracujących 

stanowi załącznik nr 1 do Programu.   

Rysunek 9. Paruszowiec-Piaski, Osiedle przy ul. Ogrodowskiego.  

 

Fotografia: Anna Kiermaszek. 

3.4. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski 

Obszar działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski podzielony jest 

na trzy podobszary, które stanowią osiedla przy ul. Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika 

K. Ogrodowskiego wraz z przyległym otoczeniem. Wszystkie trzy są osiedlami patronackimi 
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powstałymi pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś 

Huty Silesia. 

3.4.1. Uwarunkowania obszaru animacji 

Dzielnica Paruszowiec-Piaski jest częścią miasta borykającą się z wieloma 

problemami w różnych sferach: od społecznej i środowiskowej, poprzez gospodarczą, po 

przestrzenną. Proces degradacji społecznej w przypadku tej dzielnicy wiąże się z dwoma 

zasadniczymi faktami: upadkiem przemysłu ciężkiego i negatywnymi skutkami nadmiernej 

koncentracji lokali socjalnych. Paruszowiec-Piaski stanowi jedno z trzech wyraźnych ognisk 

zapalnych w obszarze społecznym na terenie miasta
12

. Jest to dzielnica o największym 

natężeniu problemów związanych z ubóstwem, któremu często towarzyszą inne problemy, 

powiązane z uzależnieniem, przemocą i bezrobociem
13

. Dzielnica ta jest mocno 

sfragmentaryzowana, z niejednolitą strukturą społeczną. Wyraźnie widoczny jest niski 

poziom zaufania społecznego oraz niskie poczucie bezpieczeństwa indywidualnego, co 

przekłada się na znikomą aktywność społeczną. Zaobserwowano również nierównomierne 

zainteresowanie instytucji i organizacji pozarządowych wybranymi grupami społecznymi. 

Dominują działania ukierunkowane na dzieci, oferta skierowana do pozostałych grup 

społecznych jest zdecydowanie uboższa. Osoby młode (tj. młodzież i młodzi dorośli) 

i mieszkańcy w średnim wieku nie znajdują na terenie dzielnicy adekwatnych do swoich 

potrzeb ofert. Warto jednak podkreślić, że seniorzy częściowo są społecznie zaangażowani – 

przy czym stan ten dotyczy głównie osób powiązanych z kołami emerytów, najczęściej 

mieszkającymi poza obszarem rewitalizowanym.  

Do głównych zdiagnozowanych problemów i potrzeb obszarów rewitalizacji – 

w oparciu o prowadzone badania i działania animacyjne – zaliczyć należy: 

 poczucie słabej tożsamości lokalnej, 

 niski stopień integracji społeczności lokalnej, 

 niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców, 

 dysproporcje pomiędzy dzielnicą Paruszowiec-Piaski, a resztą miasta, 

                                                 
12

  W dokumencie pn. Polityka społeczna Miasta Rybnika 2023+, wskazano, że „koncentracja problemu 

ubóstwa ma w Rybniku trzy wyraźne ogniska zapalne. Największa jest skala kryzysu w blisko 

jedenastotysięcznej dzielnicy Boguszowice Osiedle, zaś największe natężenie – w dzielnicy Paruszowiec-

Piaski. Trzecim wierzchołkiem rybnickiego trójkąta problemów jest dzielnica Niewiadom. Ten trójkąt 

wyznacza podstawowy kierunek działań. Drugi trójkąt dzielnic problemowych o nieco mniejszym natężeniu, 

to Śródmieście – Niedobczyce – Chwałowice.” (s. 47). 
13

 Polityka społeczna Miasta Rybnika 2023+, tamże. 
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 dysproporcje między mieszkańcami rewitalizowanych ulic, a pozostałymi 

mieszkańcami dzielnicy, 

 brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia, 

 brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej, 

 indywidualizację działań oraz niski poziom realizacji działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa. 

Teren objęty działaniami rewitalizacyjnymi wyraźnie dzieli się na dwa mocno 

zróżnicowane obszary, które tym samym stanowią odrębne przestrzenie do podejmowania 

działań animacyjnych. Pierwszą przestrzenią jest obszar osiedli przy ul. Przemysłowej 

i ul. Słonecznej – tereny położone obok siebie, zlokalizowane stosunkowo najbliżej 

nieistniejącej już dziś Huty Silesia. Drugą przestrzenią jest obszar osiedla przy 

ul. Ogrodowskiego.  

Struktura zabudowy każdego z osiedli jest w miarę jednorodna. Na każdym 

z obszarów budynki mieszkalne to tzw. familoki, czyli budynki wielorodzinne, 

charakterystyczne dla śląskich terenów przemysłowych. Struktura własności również jest 

jednorodna – zarządcą wszystkich budynków na obszarze animacji jest Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Rybniku. Pod względem technicznym najbardziej zdegradowany jest teren 

zlokalizowany przy ul. Przemysłowej. Natomiast za sprawą odnowionych elewacji budynków 

osiedla przy ul. Słonecznej i Ogrodowskiego wizualnie wyglądają lepiej. Stan klatek 

schodowych i wewnętrznych przestrzeni wspólnych w każdym z trzech przypadków jest 

jednak na niskim poziomie. Osiedla przy ulicy Przemysłowej i Słonecznej na swoim terenie 

mają dodatkowe zabudowania gospodarcze (tzw. chlewiki), które częściowo są w dyspozycji 

mieszkańców. Ich stan jest różny, przy czym ogólnie są one zaniedbane. Tego typu budynki 

gospodarcze przynależne budynkom mieszkalnym istniały również na terenie osiedla przy 

ul. Ogrodowskiego, jednakże w trakcie prac modernizacyjnych na osiedlu w latach 2006-

2008 budynki te zostały wyburzone. 

Osiedla, na których prowadzone były działania animacyjne, są objęte ochroną 

konserwatorską, przy czym warto tu odnotować, iż osiedle przy ul. Słonecznej (budynki 

mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi) powstałe w okresie 1910-1920 ujęte jest 

w rejestrze zabytków, a osiedla przy ul. Przemysłowej i Ogrodowskiego w Gminnej 

Ewidencji Zabytków
14

.  

                                                 
14

 Zarządzenie Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnej 

Ewidencji Zabytków dla Miasta Rybnika. 
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Dzielnica Paruszowiec-Piaski dysponuje dużą bazą rekreacyjną, na którą składają się 

tzw.: Rybnickie Błonia wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, tężnia solankowa oraz 

budynek biblioteki zlokalizowany przy ul. Za Torem. Warto podkreślić, że teren 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jest ciągle rozbudowywany i modernizowany. Odległość 

od poszczególnych podobszarów rewitalizacji jest niewielka, ale nierównomierne rozłożenie 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy w połączeniu z niskim poziomem 

mobilności niektórych grup społecznych sprawia, iż nie wszyscy mieszkańcy z niej 

korzystają, napotykając na swoiste bariery, również natury mentalnej. Osiedle przy 

ul. Ogrodowskiego jest stosunkowo najdalej położone od opisywanych terenów, lecz należy 

zauważyć, iż na jego terenie znajduje się spora, w dużej części niezagospodarowana 

przestrzeń pomiędzy dwoma rzędami budynków (powstała po wyburzeniu budynków 

gospodarczych), na której znajduje się plac zabaw i urządzone przez niektórych mieszkańców 

ogródki. Dodatkowo do osiedla przylega miejski zieleniec zlokalizowany na rogu ul. Wolnej 

i Ogrodowskiego. Obie przestrzenie stanowią cenną wartość przy planowaniu działalności 

animacyjnej, przy czym ich wykorzystanie uzależnione jest w znacznym stopniu od pogody. 

Osiedle przy ul. Przemysłowej przylega do zielonych terenów Rybnickich Błoni i stawu 

Paruszowiec, na terenie zielonym przylegającym do osiedla znajduje się plac zabaw, a cały 

teren wielokrotnie służył jako przestrzeń animacyjna. Osiedle przy ul. Słonecznej ma 

najuboższą infrastrukturę rekreacyjną w postaci samodzielnie zagospodarowanego boiska do 

siatkówki (zrobionego przez mieszkańców na terenie prywatnym). Odległość od Rybnickich 

Błoni w części przyległej do ul. Przemysłowej jest jednak na tyle nieduża, że działania 

animacyjne realizowane na tym terenie mogą być kierowane do mieszkańców obu tych 

osiedli.  
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Rysunek 10. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski – osiedle przy 

ul. Ogrodowskiego.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.4.2. Struktura społeczna podobszaru rewitalizacji 

W strukturze społecznej mieszkańców dzielnicy wyraźnie zarysowany jest ich 

bipolarny charakter. To zróżnicowanie powiązane jest z pochodzeniem mieszkańców. Obszar 

rewitalizacji aktualnie zajmują zarówno osoby zamieszkujące dzielnicę od lat, powiązane 

z działalnością Huty Silesia lub ich potomkowie, jak i mieszkańcy, którzy stanowią grupę 

osób przymusowo przesiedlonych do znajdujących się na terenie dzielnicy lokali socjalnych. 

W oparciu o wywiady przeprowadzone z przedstawicielami instytucji pomocowych 

i organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy oraz z mieszkańcami, a także 

w oparciu o dostępne opracowania statystyczne stwierdzono, że głównym problemem obszaru 

rewitalizacji – mającym wpływ na strukturę społeczną – jest ubóstwo ich mieszkańców. 

Trudności społeczne, charakterystyczne dla wszystkich trzech podobszarów, tworzą 

specyficzną sieć wzajemnie powiązanych ze sobą negatywnych zjawisk społecznych m.in.: 

przemocy, przestępczości, ubóstwa, bezrobocia i uzależnienia. Na terenie dzielnicy obserwuje 
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się „dziedziczenie negatywnych postaw i stylów życia”
15

, a wśród mieszkańców widoczna 

jest niemoc i poczucie braku możliwości zmiany zaistniałego stanu rzeczy. 

W trakcie prowadzenia działań animacyjnych udało się jednak przebić przez negatywy 

wizerunek dzielnicy, docierając do grup aktywnych mieszkańców. Ze względu na charakter 

i odległość pomiędzy trzema podobszarami prowadzona działalność animacyjna rozpoczęła 

się od działań realizowanych osobno dla każdego z podobszarów rewitalizacji, docelowo 

starając się integrować poszczególne grupy. Do głównych odbiorców działań animacyjnych 

należą dzieci (7-13 lat), młodzi dorośli i rodziny. Te trzy grupy od samego początku były 

widoczne i aktywne w podejmowanych wspólnie działaniach, występując w roli pasywnej 

(odbiorców), jak i aktywnej (samodzielnie działali na rzecz innych). Grupę o szczególnych 

potrzebach stanowią młodzi ludzie (młodzież), przy czym w trakcie realizowanych działań 

ich obecność była incydentalna. W ramach obszaru animacji nie pojawiają się – w roli 

odbiorców działań – seniorzy. Przy czym należy zaznaczyć, że na terenie dzielnicy 

zamieszkuje sporo seniorów, są zorganizowani i aktywni, ale mieszkają poza obszarem 

animacji i raczej nie są zainteresowani integracją.  

Do głównych interesariuszy rewitalizacji w ramach obszaru, na którym realizowane 

było zadanie publiczne Rybnik reWITA, zaliczyć należy:  

 lokalnych liderów i mieszkańców, z uwzględnieniem grup nieformalnych 

złożonych z przedstawicieli trzech osiedli zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej, 

ul. Ogrodowskiego i ul. Słonecznej,  

 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży Uskrzydleni, 

 Centrum Chrześcijańskie Winnica, 

 Stowarzyszenie Strefa WZW, 

 Powiatową i Miejską Publiczną Bibliotekę w Rybniku – Filię nr 4, 

 Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki, 

 Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów Silesia , 

 Radę Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, 

 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

 Stowarzyszenie 17-tka, 

 Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia, 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 

 Miejską Komendę Policji w Rybniku, 

                                                 
15

 Lokalny program rewitalizacji …, s. 179. 
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 Straż Miejską w Rybniku, 

 Parafię rzymskokatolicką pw. św. Jana Sarkandra,  

 Piekarnię S.C. Wilibald, 

 Przedsiębiorstwo Spedycji i Transportu na Liniach Międzynarodowych Pamtrans., 

 firmę Rettig Heating sp. z o.o., 

 firmę Tenneco Automotive Polska sp. z o.o. 

Rysunek 11. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski – osiedle przy 

ul. Przemysłowej.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.4.3. Główne atuty oraz problemy podobszaru w opinii mieszkańców  

Głównym atutem do wykorzystania w działaniach rewitalizacyjnych i animacyjnych 

jest dziedzictwo kulturowe osiedli patronackich Huty Silesia. Mieszkańcy – niezależnie od 

stażu zamieszkania w obrębie dzielnicy – deklarują chęć identyfikacji z Hutą Silesia, choć 

mieszkańców, którzy pamiętają ten ośrodek przemysłowy w latach świetności, nie jest zbyt 

wielu. Wokół tradycji i dziedzictwa Huty Silesia powstała – zdemontowana później – izba 

pamięci i lokalne centrum o nazwie Magiczna Silesia, które miało być przestrzenią do 

aktywności społecznej mieszkańców, podkreślającym jednocześnie aspekty dziedzictwa 

kulturowego okolicznych terenów.  



Strona | 55  

Zdecydowanie częściej, w rozmowach odnośnie obszaru rewitalizacji, mieszkańcy 

nawiązują do problemów, które towarzyszą im na co dzień. Do głównych wskazywanych 

negatywnych zjawisk mieszkańcy zaliczają: alkoholizm, narkomanię i przestępczość. 

Dotkliwość tych problemów jest widoczna w najbliższym otoczeniu i negatywnie wpływa 

na wychowujące się dzieci i młodzież. Problem ten wiąże się również z niskim poczuciem 

bezpieczeństwa i ma wpływ na poziom kapitału społecznego, aktywność i integrację 

mieszkańców – co często zainteresowani mieszkańcy podkreślali. Ważną kwestią w obszarze 

problemów w opinii mieszkańców jest niezadowalający stan otaczającej przestrzeni i niska 

atrakcyjność mieszkaniowa dzielnicy. Mieszkańcy w tym zakresie wskazywali na dwie ważne 

przyczyny: z jednej strony na zaniedbania ze strony właścicieli (tu: Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej), którzy ograniczają się tylko do absolutnie niezbędnych napraw, oraz 

z drugiej na dewastacje ze strony mieszkańców cechujących się niższym kapitałem 

kulturowym i społecznym. Mieszkańcy wskazywali też na kwestię oferty kulturalnej, która 

w ich mniemaniu jest uboga i niewystarczająca, a także skupiona tylko na wybranych grupach 

lub miejscach. Podkreślali zwłaszcza częste skupianie się różnych instytucji i organizacji 

na ul. Przemysłowej i na dzieciach jako grupie odbiorców.  

Dodatkowo mieszkańcy – w trakcie prowadzonych działań animacyjnych – 

wskazywali na takie problemy i ograniczenia jak: 

 niewystarczająca liczba połączeń autobusowych z centrum miasta, a także pomiędzy 

poszczególnymi osiedlami, 

 niski poziom bezpieczeństwa w okolicach ul. Ogrodowskiego (co łączone jest 

z funkcjonowaniem sklepu całodobowego), 

 brak miejsca do spotkań dla mieszkańców, 

 braki w infrastrukturze drogowej i oznaczeniach drogowych, 

 braki w oświetleniu dróg i budynków, 

 zaniedbanie remontowe budynków należących do zasobów miejskich, 

 pomijanie głosu mieszkańców, szczególnie w sprawie kierowanych do instytucji 

miejskich zapytań (np. o możliwość otrzymania materiałów budowlanych, czy 

dostępność pomieszczeń użyteczności publicznej). 
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Rysunek 12. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski – osiedle przy 

ul. Słonecznej.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.4.4. Potencjał podobszaru do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

Przy analizie potencjałów dostępnych przy prowadzeniu działań animacyjnych należy 

uwzględnić ważny aspekt, mianowicie wyraźną odrębność terytorialną i podział na dwie 

części. Dzielnica Paruszowiec-Piaski, to zarówno Paruszowiec ze znajdującymi się 

w jego obrębie osiedlami przy ul. Słonecznej i Przemysłowej, jak również Piaski z osiedlem 

przy ul. Ogrodowskiego; 

Do potencjałów dzielnicy, możliwych do wykorzystania przy działaniach 

animacyjnych, zaliczyć należy: 

 Szkołę Podstawową nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku, 

 Publiczną Powiatową i Miejską Bibliotekę Filię nr 4 

 Centrum Chrześcijańskie Winnica, 

 Błonia Rybnickie wraz z przyległą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną, 

 skwer zlokalizowany na rogu ul. Ogrodowskiego i Wolnej, 

 budynek użyteczności publicznej znajdujący się przy ul. Za Torem 3b, wraz 

z znajdującymi się w nim: Publiczną Powiatową i Miejską Biblioteką oraz Placówką 
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Wsparcia Dziennego prowadzoną przez Stowarzyszenie Uskrzydleni i Przedszkolem 

nr 3 w Rybniku, 

 pomieszczenia zlokalizowane przy ul. Przemysłowej 17 (tzw. Magiczna Silesia), 

 przestrzenie wokół tężni solankowej (teren po byłym basenie). 

Kluczowi uczestnicy działań animacyjnych i sposób dotarcia: 

 Dzieci (7 – 13 lat) – jedna z głównych grup odbiorców działań animacyjnych. 

Szczególnie obecność dzieci – jako grupa docelowa działań animacyjnych – jest 

widoczna na familokach przy ul. Ogrodowskiego i ul. Przemysłowej. Dotarcie do tej 

grupy jest też możliwe poprzez kontakt z Placówką Wsparcia Dziennego. 

 Młodzi dorośli (18-30 lat) – grupa rzadziej uczestnicząca w działaniach, najczęściej 

przedstawicieli tej grupy można spotkać w obrębie osiedla przy ul. Przemysłowej 

i ul. Ogrodowskiego. To głównie kobiety, w części samotnie wychowujące dzieci. 

 Rodziny –  jako kluczowi uczestnicy działań są obecne na wszystkich trzech 

osiedlach. Dotarcie do grup rodzin ułatwi kontakt z liderami lokalnymi – każda z ulic 

ma przynajmniej jednego swojego przedstawiciela aspirującego do miana lidera 

lokalnego. 

 

Na podstawie analizy dotychczasowej współpracy i doświadczeń zdobytych podczas 

wspólnie zrealizowanych inicjatyw zauważono, że szczególną uwagę do lokalnego 

dziedzictwa przywiązują następujący Partnerzy: Osoby związane z Hutą Silesia, w tym 

przedstawiciele dyrekcji dawnego zakładu, Publiczna Powiatowa i Miejska Biblioteka – Filia 

nr 4, a także Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia. 

Potencjał osobowy i organizacyjny do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

został dodatkowo zamieszczony w Bazie bezpośrednich realizatorów (rozdział 6) – 

dokumencie zawierającym dane kontaktowe do poszczególnych instytucji i organizacji lub 

osób fizycznych (lokalnych liderów) wraz z opisem potencjalnego obszaru współpracy lub 

możliwości wykorzystania w działalności animacyjnej. Opis podmiotów współpracujących 

stanowi załącznik nr 1 do Programu.   
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Rysunek 13. Śródmieście, ul. Jana III Sobieskiego.  

 

Fotografia: Kinga Drążek. 

3.5. Obszar animacji w obrębie dzielnicy Śródmieście 

Obszar działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Śródmieście został wyznaczony 

w obrębie historycznie ukształtowanego centrum miasta. Jest to teren o zróżnicowanych 

funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie 

konserwatorskiej. 

3.5.1. Uwarunkowania obszaru animacji 

Śródmieście to dzielnica kontrastów. Jest bardzo zróżnicowana pod względem 

mieszkańców (jedną czwartą stanowią osoby starsze, znaczna jest również liczba rodzin 

z małymi dziećmi) oraz zagospodarowania przestrzennego (zadbana i spójna zabudowa, 

a jednocześnie zdewastowane miejsca zlokalizowane głównie w podwórkach kamienic). 

Śródmieście to dzielnica rozległa. Dzieli się na część ścisłego centrum tzn. Rynek i jego 

okolice (budynek sądu, bazylika, deptak), która stanowi reprezentacyjną, historyczną część 

miasta oraz osiedla i ulice wokół tego centrum tj. ul. Dworek, ul. Dworcowa, ul. Kościuszki, 

ul. Hallera, ul. Rzeczna. 

Do  zdiagnozowanych głównych problemów i potrzeb obszarów rewitalizacji – 

w oparciu o prowadzone badania i działania animacyjne – zaliczyć należy: 
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 niską aktywność społeczną i obywatelską mieszkańców, 

 niski stopień integracji społeczności lokalnej, 

 poczucie słabej tożsamości lokalnej, 

 niską jakość przestrzeni wspólnych wokół miejsca zamieszkania. 

Mieszkania, budynki, działki w Śródmieściu są zarządzane lub są własnością 

spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

lub prywatnych przedsiębiorców. Różne organy odpowiedzialne za infrastrukturę tj. sektor 

publiczny i prywatny wpływają na jej wygląd i jakość. Ładne, estetyczne skwery i budynki 

przeplatają się z miejscami na wskroś zdewastowanymi lub od wielu lat nieremontowanymi. 

Zabudowa Śródmieścia jest w większości miejsc zwarta. W jej obręb wchodzą dwa większe 

osiedla mieszkalne przy ul. Dworek oraz ul. Dworcowej. W dzielnicy nieliczna jest zabudowa 

jednorodzinna wolnostojąca na przykład przy ulicy Hutniczej, czy Łokietka. Jednym 

z problemów ścisłego centrum jest relatywnie duża ilość pustostanów – nieruchomości, które 

od wielu lat są niezamieszkałe lub nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza. 

Jednym z powodów takiego stanu jest problem ich własności (wielu współwłaścicieli 

nieruchomości), brak środków na ich gruntowny remont, a tym samym stworzenia 

komfortowych warunków zamieszkania. Duża ilość pustych lokali wpływa 

na funkcjonowanie Śródmieścia – jakość życia oraz estetykę miasta. 

W Śródmieściu jest wiele terenów zielonych i rekreacyjnych, takich jak zieleniec 

Bukówka, zieleniec im. Rozalii Biegieszowej, zieleniec im. Henryka Wieniawskiego, Park 

Na Górce, Skwer POW wraz z fontanną na placu Jana Pawła II oraz park tematyczny przy 

kampusie wraz z bulwarami nad Nacyną. Taka ilość terenów rekreacyjnych pozwala nie tylko 

mieszkańcom Śródmieścia, ale także innych dzielnic, aktywnie spędzać czas w centrum 

miasta. Najbardziej obleganymi miejscami, z których najchętniej korzystają mieszkańcy,  

są Skwer POW oraz park i bulwary nad Nacyną. W tych miejscach odbywają się liczne 

wydarzenia dla mieszkańców, koncerty, pikniki tematyczne itp. 

Szczególnie ważne miejsca w dzielnicy to miejsca historyczne, zabytki objęte opieką 

konserwatorską stanowiące dziedzictwo kulturowe dzielnicy i miasta, takie jak: Sąd 

Rejonowy w Rybniku, budynek dawnego Szpitala Miejskiego z kaplicą św. Juliusza, 

dawny ratusz, bazylika św. Antoniego, kościół pw. Wniebowzięcia NMP Na Górce, kościół 

parafialny p.w. Matki Boskiej Bolesnej, kościół ewangelicki, budynek Starostwa 

Powiatowego, klasycystyczny budynek nowego ratusza, liczne stare kamienice. Ważne dla 

szerokiego grona użytkowników dzielnicy są miejsca usług handlowych, gastronomicznych 
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i innych, ale najistotniejsze są dwie galerie handlowe (Focus Park i Plaza), które obecnie 

spełniają funkcje handlową oraz rozrywkową dla mieszkańców całego miasta i subregionu. 

W Śródmieściu zlokalizowane są istotne miejsca kultury tj. Teatr Ziemi Rybnickiej, Muzeum 

czy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. K. Prusa w Rybniku. W okresie letnim 

także parki, place, deptak oraz scena na kampusie, gdzie obywają się liczne wydarzenia 

kulturalne. Bardzo ważnym miejscem na mapie dzielnicy jest Punkt Informacji Turystycznej 

Halo! Rybnik, który pełni rolę nie tylko informacyjną, ale stał się miejscem spotkań 

mieszkańców, wystaw, prezentacji grup, wykładów. To miejsce otwarte jest dla wszystkich 

mieszkańców. Dodatkowo pełni też rolę kawiarenki. Z wymienionych powyżej miejsc 

korzystają wszyscy mieszkańcy miasta, ale łatwy dostęp mają do nich w szczególności 

mieszkańcy dzielnicy. Śródmieście jest też miejscem, gdzie swoje siedziby mają liczne 

stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne zrzeszające mieszkańców całego regionu.  

3.5.2. Struktura społeczna podobszaru rewitalizacji 

W strukturze mieszkańców Śródmieścia należy wskazać dwie główne grupy 

mieszkańców. Jedna z nich to osoby, którzy zamieszkują ten obszar od wielu lat albo są już 

kolejnym pokoleniem. Druga grupa to mieszkańcy czasowi, którzy wynajmują mieszkania 

na określony czas. Pod względem wieku mieszkańcy Śródmieścia to w znacznym stopniu 

osoby starsze (25,1% mieszkańców stanowią osoby powyżej 65. roku życia
16

), które z reguły 

zamieszkują tę dzielnicę stosunkowo długo (czasami nawet od kilkudziesięciu lat). Drugą 

znaczącą grupę mieszkańców stanowią młode rodziny z dziećmi, jednak z uwagi na dużą 

liczbę mieszkań na wynajem grupa ta ulega częstym rotacjom. Standard mieszkań i ich 

zróżnicowanie cenowe rzutuje na niejednorodny status mieszkańców dzielnicy. Nie tworzą 

oni spójnej społeczności. Należą do różnych parafii, a dzieci uczęszczają do różnych szkół. 

Z reguły nie utożsamiają się z całą dzielnicą tylko ze swoją ulicą, czy osiedlem. Śródmieście 

jest bardzo gęsto zaludnionym obszarem, w którym znajduje się wiele podmiotów 

publicznych oraz prywatnych. W pracy animacyjnej koncentrujemy się na tych, które swoje 

działania kierują do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ze względu na rozległy obszar 

dzielnica obejmuje mieszkańców w trzech parafiach, dwie szkoły podstawowe oraz dwa 

przedszkola (nr 1 oraz nr 9). W Śródmieściu są 4 szkoły ponadpodstawowe, do których 

uczęszcza młodzież z całego regionu. 

Do głównych interesariuszy rewitalizacji w ramach obszaru, na którym realizowane 

było zadanie publiczne Rybnik reWITA, zaliczyć należy  

                                                 
16

 Źródło: Ewidencja ludności – Urząd Miasta Rybnika (stan 02.2016 r.). 
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 przedszkola: Przedszkole nr 1 oraz Przedszkole nr 9, 

 szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 

im. Adama Mickiewicza w Rybniku, Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. J. Korczaka, 

 szkoły ponadpodstawowe: I LO im. Powstańców Śląskich, Zespół Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Technicznych 

nr 1 im. Stanisława Staszyca w Rybniku, Zespół Szkól Urszulańskich w Rybniku, 

 Placówkę Wsparcia Dziennego Centrum prowadzoną przez Stowarzyszenie 17-tka, 

 MOSIR Pływalnię krytą Yntka,  

 Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku, 

 Punkt Informacji Turystycznej Halo! Rybnik, 

 przedsiębiorców prowadzących swoją dzielność gospodarczą na obszarze dzielnicy, 

 organizacje pozarządowe działające w tym obszarze (Fundacja Nido, Fundacja 

Re:akcja, Klub Sportów Walki Baca K1, Klub Sportowy Aikido, Fundacja Ichigo 

Masturi), 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, 

 Miejską Komendę Policji w Rybniku, 

 Straż Miejską w Rybniku, 

 Radę Dzielnicy, 

 grupy nieformalne: Klub Literacki i Wolna Inicjatywa Artystyczna Wytrych,  

 parafię pw. Matki Boskiej Bolesnej, parafię pw. św. Antoniego, oraz parafię pw. 

Królowej Apostołów. 
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Rysunek 14. Obszar głównych działań animacyjnych w dzielnicy Śródmieście. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Google Maps. 

3.5.3. Główne atuty oraz problemy podobszaru w opinii mieszkańców 

Głównym atutem dla mieszkańców Śródmieścia jest dostęp do instytucji, szkół 

i usług, co wpływa na komfort i jakość życia – do wszystkich niezbędnych dla mieszkańców 

miejsc można dotrzeć pieszo. W Śródmieściu istnieje dobrze rozbudowana sieć ścieżek 

rowerowych, które nie tylko poprawiają komunikację wewnątrz dzielnicy, ale przede 

wszystkim pozwalają przemieszczać się poza jej teren. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają 

z terenów zielonych, są zadowoleni z zagospodarowania tych obszarów. Dla rodzin z dziećmi 

ważne są place zabaw, których w dzielnicy nie brakuje. W Śródmieściu większość miejsc jest 

czystych i zadbanych, w szczególności miejsca reprezentacyjne (główne ulice, place, parki). 

O wiele gorzej jest na terenach, które nie mają jednego właściciela, albo znajdują się tam 

mieszkania socjalne, czy komunalne. Takie przestrzenie i podwórka są często zaniedbane, 

zniszczone. Problemem dzielnicy są zaniedbane podwórka, skwery ukryte, tzw. niczyje 

przestrzenie. Jednym z takich uciążliwych miejsc jest  pasaż między ul. Łony, a ul. Jana III 

Sobieskiego, który wymaga remontu.  

Dla osób mieszkających w ścisłym centrum uciążliwy jest hałas wywoływany przez 

osoby przebywające do późnych godzin nocnych w pubach i restauracjach. Wracając, 
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hałasują, niszczą i brudzą, wdają się w bójki. Ten problem jest szczególnie zauważalny latem, 

kiedy na rynku funkcjonują ogródki piwne W ścisłym centrum dzielnicy gromadzą się często 

pijane oraz bezdomne osoby, co zmniejsza poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.  

Dodatkowo mieszkańcy – w trakcie prowadzonych działań animacyjnych – 

wskazywali na takie problemy i ograniczenia jak: 

 brak miejsc parkingowych dla mieszkańców, 

 wysokie kwoty abonamentów za parkowanie na miejskich parkingach, 

 mała ilość drzew w Śródmieściu, które chroniłby latem przed słońcem 

i podwyższyłyby komfort życia w mieście. 

3.5.4. Potencjał podobszaru do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

W działaniach animacyjnych na tym obszarze szczególnie ważne są miejsca otwarte 

i przyjazne mieszkańcom, z których chętnie korzystają. Takim miejscem jest Punkt 

Informacji Turystycznej Halo! Rybnik, który jest miejscem otwartym na spotkania i animacje. 

Halo! Rybnik ma również dostosowaną przestrzeń do spotkań zarówno wewnątrz (stoły, ławy, 

krzesła, rzutnik itp.) jak i na podwórku – dziedzińcu, który jest dostosowany do spotkań 

mieszkańców. Podwórko zostało zagospodarowane przez jednego z mieszkańców kamienicy. 

Jego aranżacja (kwiaty, obrazy, stare meble) ma być inspiracją do tworzenia kolejnych 

atrakcyjnych zaułków dzielnicy. Bardzo popularną formą animacji w tej przestrzeni są 

spacery historyczno-tematyczne (szlakiem rybnickich kobiet, żydowskich przedsiębiorców, 

urzędów, restauracji itp.) z przewodnikiem miejskim. Podczas spacerów uczestnicy poznają 

różne ciekawostki historyczne związane z dzielnicą, poznają postacie związane z Rybnikiem. 

Powstał też specjalny spacer dedykowany dzieciom i młodzieży, podczas którego w formie 

gry miejskiej poznawane są zaułki Śródmieścia. Miejscem, w którym warto prowadzić 

animacje w dzielnicy, jest świetlica środowiskowa (PWD), do której uczęszczają dzieci 

potrzebujące dodatkowego wsparcia. Z działań świetlicy korzystają także całe rodziny.  

Główne grupy interesariuszy, które funkcjonują w dzielnicy, są związane 

z instytucjami i miejscami, które mieszczą się w dzielnicy. Są to podmioty publiczne, takie 

jak: placówki edukacyjne, kulturalne, urzędowe, podmioty społeczne, organizacje, fundacje, 

grupy, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, liderzy społeczni.  

Głównymi interesariuszami są liderzy społeczni oraz wspólnoty zamieszkujące 

dzielnice, działające na rzecz swojego miejsca zamieszkania, którym zależy na poprawie 

jakości przestrzeni, w której żyją albo chcą ją urozmaicić wydarzeniami kulturalnymi. 
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Aktywne wspólnoty mieszczą się na osiedlu przy ulicy Dworek oraz ulicy Dworcowej, 

w podwórkach kamienic przy ulicy Powstańców Śląskich oraz Jana III Sobieskiego. 

Do potencjałów dzielnicy (miejsca i organizacji), możliwych do wykorzystania przy 

działaniach animacyjnych, zaliczyć należy: 

 Szkołę Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama 

Mickiewicza w Rybniku, 

 Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, 

 Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka, 

 Placówkę Wsparcia Dziennego Centrum prowadzoną przez Stowarzyszenie 17-tka, 

 Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Konstantego Prusa w Rybniku (Odział 

Dziecięcy), 

 Park Tematyczny przy kampusie, 

 Skwer POW, 

 deptak wraz z przylegającymi pasażami, 

 Punkt Informacji Turystycznej Halo! Rybnik wraz z dziedzińcem. 

Kluczowi uczestnicy działań animacyjnych i sposób dotarcia: 

 Dzieci (7 – 13 lat) – tę grupę najlepiej zebrać poprzez organizację zabaw i animacje 

podwórkowe na osiedlach przy (ul. Dworcowej i Dworek), poza tym warto nawiązać 

współpracę z PWD Centrum, 

 Młodzież (13-18 lat) – to uczniowie szkół, najlepszym pośrednikiem w dotarciu do 

niej jest dyrekcja i nauczyciele. Młodzież po szkole najczęściej przebywa w Parku 

Tematycznym przy kampusie lub na pobliskich boiskach, 

 Młodzi dorośli i całe rodziny – to grupa społeczna którą najtrudniej wyciągnąć 

z domu. Skutecznym sposobem jest organizacja spotkań tematycznych i spacerów 

historycznych (w PIT Halo! Rybnik), 

 Seniorzy – w Śródmieściu swoje siedziby mają Polski Związek Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów koło Rybnik i Uniwersytet Trzeciego Wieku, przy UM funkcjonuje 

Rybnicka Rada Seniorów, warto również nawiązać współpracę z Radą Dzielnicy, oraz 

biblioteką. 

Na podstawie analizy dotychczasowej współpracy i zdobytych doświadczeń podczas 

wspólnie zrealizowanych inicjatyw zaobserwowano, że szczególną uwagę do lokalnego 

dziedzictwa przywiązują następujący Partnerzy: Punkt informacji turystycznej Halo! Rybnik 
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(wykłady, wystawy zdjęć, zwiedzanie z przewodnikiem), Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku (wykłady, wystawy zdjęć). 

Potencjał osobowy i organizacyjny do wykorzystania w działaniach animacyjnych 

został dodatkowo zamieszczony w Bazie bezpośrednich realizatorów (rozdział 6) – 

dokumencie zawierającym dane kontaktowe do poszczególnych instytucji i organizacji lub 

osób fizycznych (lokalnych liderów) wraz z opisem potencjalnego obszaru współpracy lub 

możliwości wykorzystania w działalności animacyjnej. Opis podmiotów współpracujących 

stanowi załącznik nr 1 do Programu.   
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4. Narzędzia animacji 

4.1. Animacja lokalna  

Animacja społeczna to długofalowy i wielostronny proces ożywienia i rozwoju 

środowiska lokalnego. Zakładana działalność animatorów w ramach zadania publicznego 

Rybnik reWITA koncentrowała się na rozpoczęciu tego procesu poprzez wyciągnięcie jak 

największej liczby mieszkańców z domów. Głównym celem działań było obudzenie 

społeczności, zachęcenie do aktywności i zaangażowanie w pracę na rzecz swojego otoczenia. 

Dodatkowym zadaniem było wyłonienie spośród uczestników spotkań kandydatów 

na lokalnych liderów.  

Działania animacyjne realizowane były przez Animatorów Społeczności Lokalnej 

przypisanych do konkretnego obszaru. Każdy z pięciu animatorów poświęcał minimum 80h 

miesięcznie na pracę z i na rzecz społeczności jednego obszaru rewitalizacji. 

Do bezpośredniej pracy z mieszkańcami w ciągu całego projektu wykorzystano szeroki 

wachlarz narzędzi, w tym: spacery edukacyjne i historyczne z przewodnikiem 

ukierunkowane na historię i lokalne dziedzictwo kulturowe. Spotkania i warsztaty 

tematyczne – grupowe spotkania dla różnych grup odbiorców, skupione wokół tematów 

istotnych z perspektywy poruszanych zagadnień dla procesu rewitalizacji. Konsultacje 

służące zbieraniu opinii uczestników i dyskusji wokół wybranego tematu oraz budowaniu 

relacji pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników. Systematyczne lub akcyjne działania 

ukierunkowane na promowanie aktywności poprzez wolontariat.  

W ramach zadania Rybnik reWITA wsparciem bezpośrednim objętych zostało 3765 

osób, w tym: 642 osób z terenu dzielnicy Niedobczyce, 879 osób z terenu dzielnicy 

Niewiadom i 532 osób z terenu dzielnicy Paruszowiec-Piaski., Śródmieście 760 osób, 

Chwałowice 952 osób. Zaplanowano do wydania na działania animacyjne łączną kwotę 

w wysokości 262.500 zł, po 52.500 zł na dzielnicę. W rzeczywistości na animację wydano 

285 891,89 zł. 
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Rysunek 15. Liczba osób objętych bezpośrednim wsparciem w ramach działań 

animacyjnych w podziale na podobszary. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W systematycznej pracy animatora ukierunkowanej na aktywizację, edukację 

i partycypację mieszkańców wyróżniono trzy główne typy narzędzi opisane poniżej.  

4.1.1. Organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym 

Wśród głównych narzędzi dla organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym,  należy 

wymienić:  

Wizyty studyjne [WSt] – wyjazdy i wycieczki o charakterze edukacyjnym do miejsc 

istotnych dla procesu rewitalizacji, 

Warsztaty/Szkolenia [WSzk] – grupowo moderowane spotkania o charakterze 

edukacyjnym, tematycznie związane z problematyką wskazaną w matrycy problemowej, 

Wydarzenia Kulturalne i Rekreacyjne [WKult] – tematyczne wydarzenia 

animacyjne o charakterze otwartym, dotyczące szeroko pojętej kultury i rekreacji, 

organizowane dla społeczności lokalnej,  

Warsztaty Międzypokoleniowe [WMpok] – grupowe spotkania o charakterze 

animacyjnym, opierające się o zasadę międzypokoleniowości, 

Wolontariat [W] – systematyczne lub akcyjne działania ukierunkowane 

na promowanie aktywności wolontaryjnej, 
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Animacja Lokalna [ALok] – systematyczne działania realizowane przez animatorów, 

ukierunkowane na wsparcie mieszkańców z obszarów rewitalizacji, 

Spotkania Tematycze [STem] – grupowe, moderowane spotkania dla różnych grup 

odbiorców, skupione wokół tematów istotnych z perspektywy poruszanych zagadnień dla 

procesu rewitalizacji, realizowane w oparciu o różne dostępne techniki np. Word cafe, 

kawiarnię obywatelską. 

 

Jednym z narzędzi aktywnej animacji wykorzystanym w działaniach aktywizacji 

społecznej w ramach zadania publicznego było włączanie uczestników w organizację 

wydarzeń lokalnych. Głównym celem przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez 

animatorów i uczestników zadania publicznego, była integracja społeczności lokalnej poprzez 

aktywne spędzenie wolnego czasu, ale przede wszystkim wzmacnianie więzi lokalnych oraz 

próby poprawy jakości życia w przestrzeniach rewitalizowanych. Wspólna organizacja 

wydarzeń dała uczestnikom możliwość sprawdzenia się w nowej sytuacji. Zostali obsadzeni 

w rolach organizatorów proponowanych przez siebie wydarzeń, to zaś wiązało się 

z odpowiedzialnością za przygotowanie, przebieg, logistykę i rozliczenie finansowe 

realizowanych przedsięwzięć. Zastosowany przez realizatorów programu model działań nie 

tylko dodawał uczestnikom pewności siebie, ale przede wszystkim pozwalał im na możliwość 

zaprezentowania się z innej strony w społecznościach, w których mieszkają. 

Organizacja wydarzeń lokalnych często dla wielu uczestników była pierwszą okazją 

do zrobienia czegoś więcej dla swojej społeczności, stała się zatem ona elementem 

aktywizującym i pozwoliła uczestnikom na minimalny poziom samoorganizacji społecznej.  

W przestrzeniach, w których realizowane są działania animacyjne, bardzo często 

brakuje tzw. kapitału społecznego, dlatego szczególnie tam „konieczna jest praca od podstaw, 

czyli wykorzystanie podejścia określanego jako budowanie potencjału społeczności 

lokalnej”
17

. 

Przedsięwzięcia realizowane przez uczestników są „budowaniem nieformalnych 

struktur współpracy i współdziałania, (…) których celem jest kształtowanie umiejętności 

definiowania i osiągania celów oraz partycypacji w projektach realizowanych dla 

i w społeczności lokalnej”
18

. Tym samym planowanie, a później realizowanie wydarzeń, jest 

ważnym procesem współdziałania społeczności lokalnych wzmacniającym więzi oraz relacje 

                                                 
17

 K. Wódz, „Organizacja pracy ze społecznością lokalną jako instrument rewitalizacji społecznej”. 

(w:„Rewitalizacja społeczna: od aktywizacji do rozwoju lokalnego” / [red. merytoryczna Bohdan Skrzypczak; 

red. nauk. Wojciech Łukowski]. – Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, s. 49. 
18

 Tamże. 
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społeczne, a w dalszej perspektywie jest budulcem kapitału i potencjału społecznego 

przestrzeni rewitalizowanej. 

Ważnym elementem aktywizującym społeczność jest umożliwienie uczestnikom 

wyboru, co chcą zrobić, dla kogo, gdzie i po co. Bez narzucania pomysłów, koncepcji, 

planów realizatorów - animatorów lokalnych. Od samego początku daje to uczestnikom 

poczucie docenienia i zrozumienia, a co za tym idzie, większej odpowiedzialności za 

planowane wydarzenia. Często animatorom lokalnym wydaje się, że wiedzą lepiej, co jest 

dobre, sprawdzone w danej społeczności, tym samym narzucają swoją koncepcję, oczekując 

tylko pomocy przy jej realizacji. A przecież to mieszkańcy danej społeczności wiedzą, co jest 

dla nich najważniejsze, co się sprawdzi i czego (np. jakich aktywności) brakuje. Jeżeli tego 

nie wiedzą na podstawie doświadczenia, to przekonają się o tym, podejmując próbę realizacji 

działań dla swej społeczności, bo przecież właśnie ucząc się na błędach, zdobywamy 

niejednokrotnie najcenniejszą wiedzę.  

Ważne jest również to, że uczestnicy animacji uczą się, jak realizować wydarzenia 

lokalne od samego początku, od etapu ich planowania. Wydaje się, że powinno się o wiele 

bardziej ufać uczestnikom i traktować ich jako specjalistów posiadających ekspercką wiedzę 

na temat społeczności, w których żyją. Zaczynając pracę w nowym miejscu, od samego 

początku dając możliwość wyboru, dyskutując z uczestnikami jak z partnerami, animator 

szybciej zyskuje zaufanie i szacunek oraz staje się wiarygodny. Choć nierzadko zdarza się, że 

uczestnicy pytani czego chcą/oczekują, zaczynają okazywać lęk. Po pierwsze, dlatego że 

w ogóle pierwszy raz ktoś ich pyta, co myślą lub czego chcą. Po drugie, często niska 

samoocena wywołuje u nich niepewność. Po pewnym czasie ten niepokój zanika 

i aktywniejsze osoby tworzą grupę inicjatywną, która podejmuje samodzielne działania. 

Wydaje się, że egalitarne traktowanie uczestników, otwartość na ich pomysły jest metodą 

skuteczną i szybko przynosi widoczne sukcesy. 

Kolejnym ważnym elementem planowania wydarzeń w społecznościach lokalnych jest 

włączenie jak największej ilości partnerów (liderów, organizacji pozarządowych, instytucji) 

działających na danym obszarze. Zwiększa to prawdopodobieństwo sukcesu planowanej 

inicjatywy, a przede wszystkim uwiarygodnia realizatorów projektu w środowisku lokalnym. 

Tworzenie nieformalnych partnerstw pozwala wzmocnić współpracę w innych działaniach 

rewitalizacji. 

Podczas realizacji zaplanowanego wydarzenia istotne jest, żeby każdy z uczestników 

miał od początku do końca ustalone zadania, za które jest odpowiedzialny. Dzięki temu nie 

będzie czuł się ani przeładowany zadaniami, ani zbędny podczas realizowanych wydarzeń. 
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Zakres obowiązków powinien być zawsze ustalony z uczestnikiem, narzucenie zadań często 

powoduje zniechęcenie lub wycofywanie. Dobrowolne uczestnictwo wydaje się być 

efektywniejsze. 

Ostatnim, ale równie ważnym elementem współorganizowania wydarzenia 

z mieszkańcami/uczestnikami jest rzetelna ewaluacja – nie tylko podsumowanie wydarzenia, 

ale przede wszystkim szansa na wyciągnięcie wniosków istotnych dla organizacji kolejnych 

działań. Dlatego ważne jest, aby ewaluacja została przeprowadzona solidnie i dokładnie, 

szczególnie ze wskazaniem niedoskonałości i braków organizowanego przedsięwzięcia. 

Organizacja wydarzeń lokalnych w przestrzeniach rewitalizowanych odgrywa istotną 

rolę w budowaniu kapitału ludzkiego społeczności, który wpływa na jakość życia oraz 

zadowolenie mieszkańców z miejsca, w którym żyją. Pozwala budować i umacniać więzi 

lokalne. Ważne, żeby działania animacyjne miały wartość aktywizującą, ale również 

edukacyjną – żeby uczyły mieszkańców organizacji samodzielnych przedsięwzięć. 

W ramach zadania publicznego odbyło się ponad 80 wydarzeń o charakterze lokalnym 

zorganizowanych samodzielnie, koszt pojedynczego wydarzenia wyniósł od 300 zł do 

3.000 zł. Ponadto animatorzy wraz z mieszkańcami wspierali na zasadach wolontariatu 

imprezy o charakterze ogólnomiejskim odbywające się na terenach rewitalizowanych, takie 

jak np. Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki i festiwal dziedzictwa przemysłowego, 

czy Obchody Jubileuszu 800-lecia Niedobczyc. 
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Przykłady wydarzeń o charakterze lokalnym zrealizowane w ramach zadania 

publicznego Rybnik reWITA: 

DZIEŃ DZIECKA NA PARUSZOWCU  

Po 10 miesiącach realizacji zadania w trakcie jednego ze spotkań z mieszkańcami wyłoniła 

się grupa inicjatywna chcąca zorganizować Dzień Dziecka dla dzieci z osiedla przy 

ul. Przemysłowej. Główną atrakcją wydarzenia miały być piniaty zrobione podczas 

warsztatów rękodzielniczych uczestniczek. Zaplanowano rodzinny piknik z grillem.  

W trakcie działań przygotowawczych poprzez indywidualne kontakty mieszkańców 

namówiono do współpracy OSP, która przyjechała z wozem strażackim, oraz Rybnicki Klub 

Paralotniowy – paralotniarze zrzucili cukierki dzieciom z nieba. Animatorka wspomogła 

mieszkańców w planowaniu i promocji wydarzenia, sfinansowano wynajem dmuchanego 

zamku, przyrządy do malowania twarzy, balony, płyn do dużych baniek, oraz słodycze, 

artykuły na grilla i napoje, kwotą ok. 1.500 zł. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób. 

Rysunek 16. Paruszowiec-Piaski – Dzień Dziecka na Paruszowcu, ul. Przemysłowa.  

 

Fotografia: Anna Kiermaszek. 
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DZIEŃ SĄSIADA 

Corocznie w ostatni wtorek maja w ponad 50 krajach, w tym 28 z UE, a także w Kanadzie, czy 

Japonii obchodzone jest święto Europejskiego Dnia Sąsiada
19

. W 2018 roku postanowiono 

włączyć do obchodów również mieszkańców Rybnika. Inicjatywa organizacji Dnia Sąsiada 

została odgórnie zaproponowana przez realizatorów zadania publicznego. Ogłoszono nabór: 

ReWITA grilluje – grupa mieszkańców (15 osób) mogła zgłosić u animatora chęć organizacji 

sąsiedzkiego grilla. Ich zadaniem było zapewnienie miejsca do zorganizowania wydarzenia, 

stołów i krzeseł, zaproszenie sąsiadów oraz zaplanowanie dodatkowych atrakcji, jak muzyka, 

zabawy dla dzieci itp. Uczestnicy otrzymywali zestaw grillowy wart do 300 zł (zakup 

produktów spożywczych takich jak kiełbasy, pieczywo i napoje; węgiel drzewny i naczynia 

jednorazowe – zestaw indywidualnie uzgadniany z każdą grupą). 

Przez cały maj i czerwiec na podwórkach, placach i w ogródkach uczestnicy zadania 

publicznego Rybnik reWITA świętowali ze swoimi sąsiadami. W efekcie, przy niewielkim 

wsparciu finansowym (300 zł na grupę inicjatywną), 25 grup inicjatywnych zorganizowało 

sąsiedzkie święta, w których każdorazowo brało udział od 30 do 70 osób. 

Rysunek 17. Chwałowice – Sąsiedzkie grillowanie w trakcie Dnia Sąsiada.  

 

Fotografia: Agnieszka Pytlik. 

                                                 
19

 Inicjatorem i koordynatorem wydarzenia jest Europejska Federacja dla Lokalnej Solidarności (European 

Federation of Local Solidarity - E.F.L.S.). Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest na stronie internetowej 

https://european-neighbours-day.com. 

https://european-neighbours-day.com/
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NIEDOBCZYCE – DZIELNICA Z JAJEM 

Wydarzenie przy okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych miało miejsce w Parku im. 

H. Czempiela w Niedobczycach. Inicjatywa została wymyślona przez mieszkanki Niedobczyc 

w trakcie jednego z warsztatów rękodzielniczych i miała na celu poznanie się mieszkańców 

różnych podobszarów rewitalizacji. Animatorzy wytypowali z każdego podobszaru kilka-

kilkanaście osób wykazujących zainteresowanie rękodziełem. Umiejętności zdobyte w ramach 

działań animacyjnych miały zostać wykorzystane na szerszym polu. 

Przedstawiciele z wszystkich rewitalizowanych dzielnic mieli za zadanie ozdobić ponad 

dwumetrowe jaja wielkanocne wykonane z płyt drewnianych przygotowane przez warsztat 

stolarski Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Animator z Niedobczyc zorganizował 

przygotowanie i transport jaj wielkanocnych, materiały do ozdabiania i poczęstunek. 

Dziesięcioosobowa grupa mieszkanek Niedobczyc dodatkowo przygotowała konkurencje 

dla dzieci związane ze Świętami Wielkanocnymi.  

Środki finansowe na realizację wydarzenia przeznaczono na zakup słodkiego poczęstunku, 

kawę, herbatę, zakupiono płyty, z których wykonano jaja, materiały do ozdabiania, farby, 

pędzle, kolorowe papiery, pistolety do kleju, sztuczne ozdoby, wzorniki itp. oraz transport 

uczestników. Koszt całości wyniósł około 3.000 zł dla ok. 100 uczestników wydarzenia. 

Rysunek 18. Niedobczyce – inicjatywa Niedobczyce – dzielnica z jajem.  

 

Fotografia: Jonatan Tomaszewski. 



Strona | 74  

4.1.2. Działania na rzecz dzieci i młodzieży 

Wśród głównych narzędzi działań na rzecz dzieci i młodzieży należy wymienić:  

Edukacja Regionalna [EReg] – działania edukacyjne realizowane w szkołach lub 

poza nimi ukierunkowane na poznawanie i kultywowanie lokalnego dziedzictwa materialnego 

i niematerialnego, 

Bajki Obywatelskie [BOb] – metoda warsztatowa ukierunkowana na budowanie 

kompetencji społecznych i obywatelskich, w oparciu o proces tworzenia bajek tematycznych, 

Warsztaty/Szkolenia [WSzk] – grupowo moderowane spotkania o charakterze 

edukacyjnym, tematycznie związane z problematyką wskazaną w matrycy problemowej, 

Wydarzenia Kulturalne i Rekreacyjne [WKult] – tematyczne wydarzenia 

animacyjne o charakterze otwartym, dotyczące szeroko pojętej kultury i rekreacji, 

organizowane dla społeczności lokalnej,  

Warsztaty Międzypokoleniowe [WMpok] – grupowe spotkania o charakterze 

animacyjnym, opierające się o zasadę międzypokoleniowości, 

Wolontariat [W] – systematyczne lub akcyjne działania ukierunkowane 

na promowanie aktywności wolontaryjnej, 

Animacja Lokalna [ALok] – systematyczne działania realizowane przez animatorów, 

ukierunkowane na wsparcie mieszkańców z obszarów rewitalizacji, 

Spotkania Tematycze [STem] – grupowe, moderowane spotkania dla różnych grup 

odbiorców, skupione wokół tematów istotnych z perspektywy poruszanych zagadnień dla 

procesu rewitalizacji, realizowane w oparciu i różne dostępne techniki np. Word cafe, 

kawiarnię obywatelską. 

 

W podejmowanych działaniach na rewitalizowanych obszarach nie można zapominać 

o wsparciu najmłodszych mieszkańców. Dzieci i młodzież to najczęściej najbardziej 

widoczna grupa w pracy na osiedlach, stosunkowo prosto do niej dotrzeć i zachęcić do 

działania poprzez przygotowanie oferty uatrakcyjniającej czas wolny. Pośrednio działania dla 

dzieci umożliwiają nam również dotarcie do głównej grupy odbiorców – dorosłych. Ważne 

by działania dla dzieci nie były ukierunkowane tylko na zabawę (chociaż dobra zabawa 

i radość dzieci jest niezwykle istotna), ale również na edukację i rozwój społeczny. Oferta 

powinna kształtować i rozwijać uzdolnienia, promować sport i zdrowy tryb życia, uczyć 

pracy w grupie i efektywnego rozwiązywania konfliktów oraz pobudzać do kreatywnego 

myślenia. Organizacja zajęć, różnymi metodami techniczno-plastycznymi, warsztatów 

teatralnych, turniejów sportowych, wyjść do miejsc publicznych (np. kina, muzeum, czy 
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na basen), wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, to tylko niewielki wycinek możliwych form 

spędzania czasu wolnego. 

Ponadto włączanie w działania animacyjne przedstawicieli społeczności lokalnych, 

szczególnie mieszkańców, wymaga wytworzenia poczucia w uczestnikach, że podejmowana 

aktywność jest „ważna dla Nas”, że „robimy to dla siebie”. Działania ukierunkowane 

na dzieci, skupiające wokół nich aktywność społeczną i animacyjną, wydają się idealnym 

punktem startowym do dalszej pracy rewitalizacyjnej w obszarze społecznym. Działania na 

rzecz własnych czy naszych dzieci, realizowane aktywnie przez mieszkańców przy wsparciu 

animatora, uczą aktywności społecznej, zachęcają do dalszego działania i przynoszą efekt 

m.in.: w postaci uśmiechów dzieci, integracji środowiska i budowania pozytywnych relacji 

z rówieśnikami. Rozpoczynając pracę ze społecznością lokalną, warto skupić swoje działania 

początkowo na dzieciach, angażując osoby w średnim wieku i rodziny, ożywiając i animując 

przestrzeń objętą wsparciem, by następnie płynnie przejść do pozostałych działań, skupionych 

na problemach i potrzebach, których rozwiązanie jest zdecydowanie trudniejsze 

i czasochłonne. 

Organizacja festynów, gier i zabaw dla dzieci przez mieszkańców integruje, uczy 

działalności społecznej i organizacyjnej oraz zapewnia niemal natychmiastową gratyfikację, 

w postaci zadowolenia z efektów własnej działalności.  
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Przykłady działań na rzecz dzieci i młodzieży zrealizowane w ramach zadania 

publicznego Rybnik reWITA: 

BAJKI OBYWATELSKIE – EDUKACJA MAŁYCH OBYWATELI 
20

 

Przedsięwzięcie polegało na zaangażowaniu 25-osobowej grupy gimnazjalistów (13-15 lat) 

– po 5 osób z każdego obszaru rewitalizacji, która napisała bajki skierowane do 

przedszkolaków. Ich bajki mają charakter obywatelski, czyli bajki, które w przyjazny 

sposób pomagają zrozumieć maluchom zagadnienia związane z demokracją, pomocą 

słabszym czy współdziałaniem dla dobra ogółu. 

Rysunek 19. Warsztat architektoniczny w ramach tworzenia Bajek obywatelskich 

na terenie Parku Twinpigs Żory.  

 

Fotografia: Dorota Honisz. 

 

 

                                                 
20

 Metoda edukacji i aktywizacji dzieci i młodzieży opracowana przy współpracy Stowarzyszenia Ruch 

Wspierania Inicjatyw Społecznych – URWIS oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS stosowana od 2012 roku. 
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Najpierw gimnazjaliści w trakcie dwudniowych warsztatów wyjazdowych w podziale 

na 2 grupy przeszli cykl szkoleniowy. Tematy warsztatów bajkowo-obywatelskich: 

 JA obywatel na temat postaw obywatelskich, zasad demokracji, wolontariatu 

i inicjatywności, 

 Czym jest bajka na temat zasad pisania bajek oraz roli, jaką mogą one pełnić 

w procesie edukacji, 

 Architektoniczny  o tym, jak ważne jest, by obywatele znali swoje miasto i wiedzieli, 

jak mogą wpływać na jego kształt i funkcjonowanie. 

Na kolejnym jednodniowym wyjeździe młodzież uczestniczyła w zajęciach: 

 Piszemy bajki – tworzenie bajek w podgrupach, 

 Tworzymy bajkowe ilustracje – tworzenie ilustracji do bajek. 

Napisane przez gimnazjalistów bajki zostały opracowane graficznie i złożone w formę 

publikacji z ilustracjami dzieci. Docelowo mają zostać wydrukowane w wersji papierowej 

i trafić do przedszkolaków oraz osób i instytucji pracujących z dziećmi w mieście.  

Na cały proces składały się dwa wyjazdy: dwudniowy w okresie 10-11.03.2018 r. 

i jednodniowy w dniu 28.04.2018 r.. Poniesione koszty, to głównie nocleg, wyżywienie 

25 uczestników i opiekunów, wynajem sal na warsztaty, wynagrodzenia specjalistów 

prowadzących warsztaty (częściowo wolontariat), materiały na warsztaty (flipchart, mazaki, 

kredki, kartki, notesy, długopisy itp.) oraz usługa opracowania graficznego publikacji. 

Razem 13.388,30 zł. Dodatkowy koszt to wydruk publikacji i nagranie płyt w nakładzie 

1000 egzemplarzy – koszty poniesione przez UM poza zadaniem publicznym Rybnik 

reWITA. 
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FILM WYTAŃCZYĆ MARZENIA 

W listopadzie 2017 r. animatorka przygotowała warsztaty filmowe dla młodzieży, które 

powiązane były bezpośrednio z przygotowaniem filmu o chwałowickim bohaterze Jerzym 

Malcherze. Podczas warsztatów 4 z uczestniczek zgłosiły, iż samodzielnie przygotowują 

scenariusz filmu o zespole tanecznym dziewczyn z familoków. W ten sposób, już po 

premierze filmu o Jerzym Malcherze, przygotowano kolejne warsztaty wzmacniające grupę – 

poświęcone pisaniu scenariusza filmowego. 4 nastolatki napisały scenariusz, przygotowały 

scenografię, zaangażowały prawie 30 swoich rówieśników, dyrekcję szkoły i dyrekcję Domu 

Kultury w Chwałowicach w proces realizacji filmu. W efekcie powstał kilkuminutowy film 

Wytańczyć marzenia, którego premiera odbyła się 11 października 2018 roku na scenie 

Domu Kultury w Chwałowicach. Premiera poprzedzona była spotkaniem z realizatorkami 

filmu.  

Koszt zaangażowania profesjonalnej ekipy filmowej do nakręcenia i zmontowania filmu 

wyniósł 2200,00 zł. Całość zadania, wraz z kosztami zorganizowania premiery filmu to koszt 

3067,26 zł 

Rysunek 20. Kadr z filmu Wytańczyć marzenia. 

 

Film dostępny jest w serwisie internetowym: 

https://www.youtube.com/watch?v=WUdPnYEm5OA   
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ŚRODA NIEWIADOMSKA  

Inicjatywa zapoczątkowana przez Stowarzyszenie 17-tka, najpierw w Boguszowicach jako 

Wakacyjne parkowanie, następnie w Niewiadomiu jako Środa niewiadomska. Inicjatywa 

zakłada dwa cele: organizację działań animacyjnych dla dzieci w okresie wakacji i integrację 

oraz współpracę różnych podmiotów na rzecz organizowania czasu wolnego dzieciom. Idea 

zakłada organizację cotygodniowych, tematycznych spotkań animacyjnych dla dzieci, 

realizowanych każdorazowo przez inny podmiot. W ramach akcji odbyły się m.in.: Środa 

świetlicowa, w ramach której dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej organizowali 

zabawę dla innych dzieci z Osiedla Morcinka czy Środa z książką, w ramach której biblioteka 

organizowała zajęcia animacyjne tematycznie związane z czytelnictwem. 

W każdym spotkaniu brało udział 30-40 dzieci. Koszty pojedynczej imprezy wahały się 

od 300 do 500 zł. Były one przeznaczone na poczęstunek oraz materiały na zajęcia (różne 

w zależności od zaproszonych gości). 

Rysunek 21. Niewiadom, Warsztaty kreatywne z animatorem w ramach działania 

"Środa niewiadomska".  

 

Fotografia: Tomasz Wiśniewski 
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4.1.3. Wsparcie liderów 

Wśród głównych narzędzi użytych do wsparcia Liderów znalazły się: 

Wizyty studyjne (WSt) – wyjazdy i wycieczki o charakterze edukacyjnym do miejsc 

istotnych dla procesu rewitalizacji, 

 Zespoły Robocze (ZRob) – spotkania grup partnerów, powołane do rozwiązywania 

konkretnego problemu, 

Warsztaty/Szkolenia (WSzk) – grupowe moderowane spotkania, o charakterze 

edukacyjnym, tematycznie związane z problematyką wskazaną w matrycy problemowej, 

 Sieciowanie (Siec) - działania służące budowaniu lokalnego partnerstwa, podtrzymywaniu 

stałych relacji i podejmowaniu wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój 

społeczności z terenów rewitalizowanych, 

Warsztaty Planowania Partycypacyjnego [WPP] – grupowe, moderowane warsztaty 

realizowane w celu określenia wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego terenu lub 

obszaru, 

Spacery Badawcze [SBad] – metoda służąca mapowaniu konkretnych miejsc i elementów 

wymagających interwencji, badaniu odczuć, potrzeb badanych osób dotyczących różnych 

aspektów przestrzeni, 

Miejsce Aktywności Lokalnej [MAL] – miejsce dostępne dla każdego zainteresowanego 

działaniami o charakterze społecznym. 

 

Jednym z głównych zadań animatorów dążących do aktywizacji społeczności lokalnej 

było wyłonienie, przygotowywanie i wspieranie lokalnych liderów, którzy stopniowo 

przejmowali część zadań od animatora. 

„Mówiąc lider automatycznie wyobrażamy sobie charyzmatycznego przywódcę, który 

porywa ludzi do działania i zaraża entuzjazmem. Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć – 

pisał słynny polski lekarz Ludwik Hirszfeld. Charyzma to rzeczywiście niezwykle ważna 

cecha, która sprawia, że ludzie identyfikują się z pomysłem lidera. Nie mniej ważna jest 

jednak empatia i wrażliwość. Dobry lider lokalny to osoba, która potrafi słuchać innych, 

rozumie potrzeby swojej społeczności i potrafi uwzględnić w swoich działaniach interesy 

różnych grup. Aby skutecznie działać na rzecz swojej wspólnoty, trzeba mieć wysoko 

rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umieć porozumieć się z każdym – zarówno 

prezydentem miasta, jak i przedstawicielem organizacji pozarządowej czy dozorcą budynku. 
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Dlatego często to wrodzone predyspozycje, a nie skończone szkoły, decydują o tym, że ktoś 

zostaje liderem w swojej gminie czy dzielnicy. Nie znaczy to jednak, że lider nie powinien 

rozwijać się i podnosić swoich kwalifikacji. Ciekawość świata i chęć zdobywania wiedzy 

z różnych dziedzin są niezbędne do skutecznego działania. Lokalny przywódca powinien nie 

tylko reagować na bieżące problemy, ale też przewidywać je i myśleć długofalowo, czyli 

jednym słowem posiadać wizję i skutecznie ją realizować. Najistotniejsze jest jednak to, by 

była ona skrojona na miarę potrzeb lokalnej społeczności, nie ma bowiem dwóch takich 

samych środowisk.”
21

. 

W zadaniu publicznym Rybnik reWITA założono wyłonienie i przeszkolenie po jednej 

osobie, która na dalszym etapie będzie pełniła funkcję/rolę lidera społeczności lokalnej. Ten 

wskaźnik okazał się mocno niedoszacowany od samego początku. W trakcie podejmowanych 

działań animacyjnych na rzecz społeczności lokalnej do zespołu realizatorów (animatora 

i koordynatora) włączali się wolontariusze i reprezentanci instytucji, którzy najczęściej byli 

mieszkańcami wybranych terenów – spośród tej aktywnej grupy zostało wyłonionych po 

pięciu kandydatów na potencjalnych lokalnych liderów. 

Praca animatorów skupiła się na wzmacnianiu osobowości społecznika 

i motywowaniu do podejmowania aktywności społecznej na rzecz swojej społeczności 

lokalnej. Zdecydowana większość z tych osób to mieszkańcy, którzy posiadają niewielkie 

doświadczenie w tym zakresie. Dlatego wyłonionym liderom zaoferowano dodatkową ścieżkę 

wsparcia i edukacji, w ramach której zorganizowano 3 wizyty studyjne oraz cykl szkoleniowy 

z zakresu: planowania i realizacji inicjatyw, organizacji grup, pozyskiwania środków 

i partnerów, przygotowania wniosków dotacyjnych, zakładania i prowadzenia organizacji 

pozarządowych. 

Realizacja założonej ścieżki szkoleniowej realizowana była według następującego 

schematu: 

1. Identyfikacja liderów oparta o obserwację i obecność animatora w terenie.  

2. Działania ukierunkowane na budowanie motywacji do rozpoczęcia lub 

wzmocnienia własnej działalności społecznej; 

3. Umożliwienie i ułatwienie podejmowania pierwszych kroków w obrębie 

działalności społecznej.  

                                                 
21

 https://spolecznik20.pl/posts/kim-jest-lider-lokalny – artykuł Kim jest lider lokalny? autor Magdalena 

Przygońska. 

https://spolecznik20.pl/posts/kim-jest-lider-lokalny


Strona | 82  

4. Szkolenie liderów, zawierające w sobie element budowania kompetencji 

związanych z działalnością społeczną, zarówno w zakresie pracy z ludźmi, jak 

również w zakresie pozyskiwania funduszy na kolejne działania.  

5. Wsparcie mentorskie, umożliwiające konsultowanie i wspieranie samodzielnej 

aktywności liderów.  

W ramach wsparcia bezpośredniego realizowano szereg różnych spotkań 

informacyjnych i szkoleniowych oraz wizyt studyjnych, w których udział wzięło 1487 osób, 

w tym: 425 osób z terenu dzielnicy Niedobczyce, 299 osób z terenu dzielnicy Niewiadom 

i 513 osób z terenu dzielnicy Paruszowiec Piaski, Śródmieście 89 osób, Chwałowice 161 

osoby. 

Rysunek 22. Liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym, informacyjnym oraz 

uczestniczących w wizytach studyjnych. 

Liczba osób objętych wsparciem 

w podziale na podobszar

Chwałowice; 161; 

11%

Niedobczyce; 425; 

29%

Niewiadom; 299; 

20%

Paruszowiec Piaski; 

513; 34%

Śródmieście ; 89; 6%

Źródło: opracowanie własne. 

Liderzy skorzystali z dodatkowej ścieżki rozwoju, opis sylwetek oraz sposób ich 

wyłonienia ze społeczności stanowi załącznik nr 2 do Programu. 

Ponadto animatorzy w ramach podejmowanych przez siebie aktywności zajmowali się 

sieciowaniem i współpracą z innymi podmiotami (instytucjami i organizacjami), których 

obecność i współudział w procesie rewitalizacji jest istotny. W ramach tej formy aktywności 

udało się zaprosić do współpracy 52 podmioty, w tym 13 podmioty z terenu dzielnicy 

Niedobczyce, 9 podmiotów z terenu dzielnicy Niewiadom, 8 podmiotów z terenu dzielnicy 

Paruszowiec-Piaski, Śródmieście 11 podmiotów i Chwałowice 11 podmiotów. Wszystkie 
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podmioty aktywnie włączały się w podejmowane działania, zauważalny był również ich 

udział w kształtowaniu się programu animacyjno-partycypacyjnego.  

4.2. Konkurs na inicjatywy obywatelskie Rybnik reWITA – włącz się!  

Konkurs na Inicjatywy obywatelskie Rybnik reWITA – Włącz się! (ILok) to 

mechanizm pozwalający na finansowanie wybranych i zgłoszonych przez mieszkańców 

pomysłów, które w założeniu pierwotnym miały przyczyniać się do pobudzania aktywności 

społecznej, rozwiązywania problemów, poprawy jakości życia i podejmowania działań 

odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności potrzeby. Cele zrealizowanych 

konkursów zostały zawarte w Metodologii (rozdział 2). 

Rysunek 23. Prezentacja i głosowanie na inicjatywy obywatelskie w dzielnicy 

Paruszowiec-Piaski. 

 

Fotografia: Jonatan Tomaszewski. 
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Metoda: Budżet równych szans 

Budżet równych szans (BRS) to narzędzie przeznaczone do pracy ze społecznościami 

lokalnymi, polegające na prowadzeniu animacji skoncentrowanej wokół dobra wspólnego 

przy wykorzystaniu mechanizmu głosowania. Jest to przetestowany model aktywizacji – 

włączania w proces decyzyjny mieszkańców danego terenu od momentu kreacji do momentu 

wykonania danego przedsięwzięcia. 

Metoda budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) to formuła, po którą coraz śmielej 

sięgają samorządowcy w Polsce. W BRS ten mechanizm aktywizacji społeczności lokalnej, 

oparty o małe granty, dający szansę na realizację własnych pomysłów, został wzbogacony 

o dwa elementy. Pierwszy to skoncentrowanie konkursu mikrograntów na grupach 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizowanych w przestrzeni publicznej. Drugi 

to sposób wyboru propozycji do realizacji, wykorzystujący powszechne głosowanie 

mieszkańców danego terenu (osiedla, dzielnicy, sołectwa, gminy), które służy zachęceniu 

mieszkańców do poparcia i włączenia się wszystkich zainteresowanych w proces realizacji 

przedsięwzięć i stworzeniu autentycznego dobra wspólnego, łączącego realizatorów 

i odbiorców projektu w jeden proces. 

Warto zaznaczyć, że opisywana metoda ma wymiar edukacyjny. Przygotowuje do 

pracy metodą projektu oraz zachęca ludzi do nawiązywania kontaktów, więzi społecznych 

w celu zdobywania sojuszników dla danego rozwiązania. Staje się zalążkiem społeczeństwa 

obywatelskiego i wypełnia lukę między obywatelami, a państwem, dając nowe możliwości 

i kompetencje osobom biorącym udział w pracach nad projektem. Jest impulsem 

pobudzającym i ożywiającym tkankę społeczną. Metoda dedykowana jest osobom 

zagrożonym wykluczeniem, do których kwalifikuje się najczęściej osoby ze względu 

na: podeszły wiek, niepełnosprawność, samotność, niskie wykształcenie, mieszkanie na wsi, 

uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, konflikt z prawem, poczucie dyskryminacji, 

ubóstwo i bezrobocie. Do tej grupy można włączyć również młodzież, jako szczególną grupę 

społeczną. 

Jak przeprowadzić konkurs na inicjatywy obywatelskie przy użyciu metody Budżet 

równych szans?  

1. Wybrać obszar i grupę docelową – np. w ramach zadania publicznego Rybnik reWITA 

odbiorcami były osoby zamieszkujące obszary animacji. 

2. Wyznaczyć pulę na granty – ich wielkość w zasadzie zależy od możliwości 

finansowych organizatora oraz od grupy, do której kierowany jest konkurs (np. jeśli to 
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młodzież, proponujemy granty w wysokości 500-2000 złotych). Można narzucić 

kategorie projektów np. Wydarzenie, Mała Inwestycja, Edukacja. W ramach konkursu 

Rybnik reWITA – włącz się! zaplanowano dofinansowanie w wysokości do 3000 zł. 

W ramach trzeciego konkursu premiowane były pomysły uwzględniające działania 

związane z dziedzictwem kulturowym regionu. 

3. Przygotować regulamin konkursu i wzory niezbędnych dokumentów.  

4. Poinformować kluczowych aktorów lokalnych o planowanych działaniach – urząd 

gminy, parafie, szkoły, lokalne media itd.  

5. Przeprowadzić spotkania z potencjalnymi pomysłodawcami projektów – w tym celu 

należy zorganizować spotkania otwarte, w miejscach powszechnie znanych w danej 

społeczności, np. remiza, świetlica itd. Tym niemniej rekrutację na spotkania należy 

prowadzić z wykorzystaniem miejscowych instytucji (szkoły, OSP, kluby sportowe 

itp., jeżeli chodzi o młodzież; urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej – jeżeli 

wybierzemy np. bezrobotnych). 

6. Zorganizować warsztaty lub konsultacje, które podniosą poziom wiedzy uczestników 

w obszarze realizacji akcji i projektów w przestrzeni publicznej. Podstawowy zakres 

warsztatów powinien dotyczyć pracy metodą projektową – w celu przygotowania grup 

inicjatywnych do zaplanowania i zabudżetowania działań oraz przygotowania grup 

inicjatywnych do budowania koalicji społecznych na rzecz dobra wspólnego. 

7. Zorganizować nabór wniosków obarczony jak najmniejszą ilością barier formalnych. 

W trakcie naboru wskazana jest organizacja spotkań konsultacyjnych 

z wnioskodawcami. 

8. Zachęcać pomysłodawców projektów do promowania swoich pomysłów – poprzez 

różne kanały: marketing szeptany, media tradycyjne, media społecznościowe, ulotki, 

plakaty. 

9. Przeprowadzić konsultacje wniosków. 

10. Zorganizować głosowanie:  

 zaprosić wszystkich zainteresowanych mieszkańców, 

 zorganizować głosowanie w możliwie największej sali typu: dom kultury, 

remiza OSP itd., 

 głosowanie powinno odbywać się w godzinach popołudniowych, 

 głosowanie powinno być poprzedzone prezentacją projektów; prezentacje 

muszą być oparte na jednolitym szablonie, tak aby wszyscy prezentujący mieli 
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podobne szanse (np. slajdy odpowiadające na pytania Co? Po co? Dla kogo? 

Z kim? Za ile?), 

Rysunek 24. Slajd przedstawiający inicjatywę zgłoszoną do III edycji konkursu Rybnik 

reWITA – włącz się!. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 po prezentacjach powinna nastąpić moderowana debata – pozwalająca 

mieszkańcom wybranego obszaru podyskutować o potrzebach publicznych, 

postrzeganiu swojej społeczności, 

 głosowanie tajne, najlepiej poprzez wrzucanie kart do głosowania do urny – 

w komisję skrutacyjną można włączyć liderów/reprezentantów grup 

zgłaszających pomysły; 

11. Etap przygotowania do realizacji, związany z ewentualną potrzebą korekty 

harmonogramu i kosztorysu. Etap powinien być zrealizowany jeszcze przed 

podpisaniem umowy.  

12. Etap realizacji powinien być wspierany przez organizatora konkursu, zwłaszcza 

w zakresie spraw formalnych. Na początkowym etapie (pierwszych konkursów tego 
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rodzaju na danym terenie) warto po prostu pokrywać wydatki realizatorów przez 

organizatora tak, aby uniknąć przekazywania środków i regrantingu.  

13. Etap rozliczenia i sprawozdawczości. Rozliczenie i sprawozdanie powinno być 

maksymalnie uproszczone, a wzrost poziomu ich skomplikowania może rosnąć przy 

kolejnych konkursach, co będzie miało dodatkowy wymiar edukacyjny.  

14. Powinno się również zorganizować spotkanie pomysłodawców/realizatorów w ramach 

podsumowania realizacji pomysłów. Spotkanie ewaluacyjne, wymiana doświadczeń 

połączona z dyskusją o tym, jak realizowano dobro wspólne. 

15. Informacje o realizacji przedsięwzięcia powinny być na bieżąco przesyłane do 

mediów lokalnych i innych interesariuszy. Publikowane materiały powinny zostać 

wcześniej skonsultowane z podmiotem dotującym, w celu uniknięcia ewentualnych 

przekłamań.  

Schemat postępowania podczas organizacji konkursów na inicjatywy obywatelskie 

opracowany został na bazie wcześniejszych doświadczeń. Inicjatywy obywatelskie są wysoce 

użytecznym narzędziem rewitalizacji i mogą być stosowane bez ograniczeń przez organizacje 

pozarządowe, jednostki budżetowe oraz sektor prywatny. Wszystkie projekty wytworzone 

w ten sposób odzwierciedlają realne potrzeby społeczności lokalnej.  

W ramach projektu w Rybniku, zrealizowano ponad 105 inicjatyw na łączną kwotę 

299 442,18 zł wybieranych w trzech konkursach (jesień 2017, wiosna 2018, lato 2018), w tym 

dwa ostatnie prowadzone metodą BRS. Szerokie spektrum pomysłów na działania 

zaprezentowanych przez grupy inicjatywne i zaangażowanie w realizację zwycięskich 

projektów odkryły prawdziwy potencjał mieszkańców rewitalizowanych obszarów gminy.  
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Przykłady inicjatyw obywatelskich zrealizowanych w ramach zadania publicznego 

Rybnik reWITA 

MY TU MIESZKAMY I DZIAŁAMY (NIEDOBCZYCE).  

Celem inicjatywy było przywrócenie dawnej świetności przestrzeni przy familoku 

i zorganizowanie miejsca do spotkań dla mieszkańców. W ramach działań projektowych, 

grupa mieszkańców wspólną pracą dokonała rewitalizacji zdewastowanych przestrzeni 

wspólnych. W ramach prowadzonych prac wyrównano teren i przedłużono chodnik, 

zbudowano ławki i piaskownice dla dzieci, a także posadzono nowe rośliny. W realizację 

inicjatywy zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy familoka przy ul. Andersa 17, a efekty ich 

prac wzbudziły ciekawość lokalnych i krajowych mediów. W działania projektowe 

zaangażowało się 8 rodzin, łącznie 23 mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona na kwotę: 

3.123,88 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów budowlanych, kostki 

brukowej, roślin oraz nasion trawy. 

Rysunek 25. Niedobczyce – efekt realizacji inicjatywy My tu mieszkamy i działamy.  

 

Fotografia: Jonatan Tomaszewski. 
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WARSZTATY WIKLINIARSKIE (PARUSZOWIEC-PIASKI).  

Celem inicjatywy była integracja mieszkańców oraz poprawa wizerunku najbliższego 

otoczenia poprzez utworzenie rzeźb z wikliny na terenie wszystkich trzech osiedli (przy 

ul. Przemysłowej, ul. Słonecznej i ul. Ogrodowskiego). Ważną ideą była również edukacja 

i pokazanie mieszkańcom, że także  w przyszłości mogą samodzielnie wyplatać rzeźby 

z wikliny. Grupa inicjatywna w ramach projektu zrealizowała cykl warsztatów 

wikliniarskich na wszystkich trzech osiedlach. Realizacja warsztatów odbywała się 

w weekendy, angażując znaczną grupę mieszkańców i połączona była każdorazowo 

z integracją, a jej efekty można w dalszym ciągu podziwiać.  

Łącznie w realizację inicjatywy zaangażowana była grupa ok. 50 mieszkańców. Inicjatywa 

została rozliczona na kwotę: 3032,90 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup wikliny, 

wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty i drobny poczęstunek. 

Rysunek 26. Paruszowiec-Piaski – realizacja inicjatywy Warsztaty wikliniarskie.  

 

Fotografia: Anna Kiermaszek. 
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INTEGRACYJNA WYCIECZKA SZLAKIEM REWITALIZOWANYCH DZIELNIC 

RYBNIKA. AUTOBUSEM I ROWEREM – MŁODZIEŻ KONTRA SENIORZY.  

Wycieczka wyruszała ze Śródmieścia spod kaplicy przyszpitalnej zabytkowego byłego 

Szpitala Miejskiego nr 1 zwanego Juliuszem (od historycznej postaci jego inicjatora, 

miejscowego lekarza i społecznika Juliusza Rogera). Pierwszym przystankiem była dzielnica 

Paruszowiec-Piaski. Uczestnicy zatrzymali sie przy nowopowstałej tężni, następnie zwiedzano 

zabytkowe osiedla familoków przy ul. Słonecznej, Przemysłowej i Ogrodowskiego. Jako 

trzecią odwiedzono dzielnicę Chwałowice z postojem przy osiedlu familoków przy ul. 1 Maja. 

Następnie uczestnicy udali się do Niedobczyc, zobaczyć osiedle kopalni Rymer oraz park 

im. H. Czempiela. Ostatnim punktem wycieczki była dzielnica Niewiadom z osiedlem 

Morcinka i Zabytkową Kopalnią Ignacy (znajdującą się na Szlaku Zabytków Techniki 

Województwa Śląskiego). Zakończenie inicjatywy odbyło się w restauracji, gdzie 

podsumowano wycieczkę między innymi: konkursem fotograficznym, strzelaniem z łuku 

i śpiewaniem pieśni śląskich przy akompaniamencie akordeonu.  

W wycieczce uczestniczyło 50 osób dorosłych i 11 dzieci. Inicjatywa została rozliczona 

na kwotę 2.989,50 zł. Środki finansowe przeznaczono na wynajem autobusu, materiały 

na konkursy, wydruk śpiewników, oraz napoje w trakcie wycieczki i poczęstunek 

na zakończenie. 

Rysunek 27. Niedobczyce – realizacja inicjatywy Integracyjna wycieczka szlakiem 

rewitalizowanych dzielnic Rybnika. 

 

Fotografia: Dorota Honisz. 
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5. Matryce problemowe i rekomendacje do działań 

Matryce problemowe stanowią autorskie narzędzie zastosowane w celu wizualizacji 

zależności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, grupami odbiorców działań, 

a sugerowanymi do wprowadzenia rozwiązaniami. 

Odbiorcy działań zostali podzieleni na sześć podgrup: dzieci, młodzież, młodzi 

dorośli, rodziny, seniorzy, lokalni liderzy (przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucje, 

grupy nieformalne), a zastosowany podział został zweryfikowany w trakcie realizacji działań 

animacyjnych. W zestawieniu problemów ujęto kluczowe wyzwania zidentyfikowane przez 

mieszkańców poszczególnych podobszarów. Częścią komplementarną są kody odnoszące się 

bezpośrednio do narzędzi zastosowanych podczas pracy ze społecznością lokalną 

poszczególnych podobszarów rewitalizacji w Rybniku, których opis znajduje się w rozdziale 

4. niniejszego opracowania.  

W matrycy zastosowano następujące kody: 

 1.1 [wskazanie typów działań] – organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym 

– patrz podrozdział 4.1.1; 

 1.2 [wskazanie typów działań] – działania na rzecz dzieci i młodzieży – patrz 

podrozdział 4.1.2; 

 1.3 [wskazanie typów działań] – działania związane ze wsparciem liderów – 

patrz podrozdział 4.1.3; 

 2 – organizacja inicjatyw obywatelskich – patrz podrozdział 4.2 

Kody odnoszą się do sugerowanych do wprowadzenia lub kontynuowania typów  

działań animacyjnych – w trzech obszarach opisanych w narzędziach – związanych z pracą ze 

społecznością lokalną, które w przekonaniu zespołu projektowego stanowią odpowiedź 

na zidentyfikowane problemy mieszkańców. Dodatkowo w ww. kodach dla poszczególnych 

typów działań zawarto odniesienie do sugerowanych do wykorzystania narzędzi, które 

opisano w rozdziale 4. Poniżej zamieszczono legendę: 

EReg – Edukacja regionalna, 

BOb – Bajki obywatelskie, 

WSt – Wizyty studyjne, 

WSzk – Warsztaty/Szkolenia, 

WKult – Wydarzenia kulturalne, 

WMpok – Warsztaty międzypokoleniowe, 
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MAL – Miejsce Aktywności Lokalnej 

ALok – Animacja lokalna, 

STem –Spotkania tematyczne, 

Siec – Sieciowanie, 

WPP – Warsztaty planowania partycypacyjnego, 

ILok – Inicjatywy lokalne. 

Jeżeli w trakcie prowadzonych działań animacyjno-partycypacyjnych zdiagnozowano, 

że jakiś problem nie odnosi się do jednej z 6 podgrup, to w matrycy problemowej nie 

wskazywano rozwiązań w tym obszarze (pole w matrycy problemowej pozostawało puste, 

zakreślone na szaro). 

Kody sugerują kierunek podejmowanych lub planowanych działań, a ich 

komplementarną częścią są rekomendacje. 

Rysunek 28. Sugerowany sposób odczytu matryc problemowych i rekomendacji 

(na przykładzie matrycy dla obszaru animacji w dzielnic Chwałowice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

1. Odczytujemy problem z matrycy: 

Brak ładu przestrzennego  
i estetyki otoczenia 

 

2. Lokalizujemy odbiorców: 

Młodzież (13-18 lat) 

 

4. Odczytujemy rekomendację przygotowaną dla tego problemu i tej grupy odbiorców 
(tj. szczegółowy opis najczęściej jednego z typów działań wskazanych w matrycy, 

najskuteczniejszego w opinii tworzących dokument z punktu widzenia celu do osiągnięcia)  

Rekomendowanym działaniem jest prowadzenie warsztatów urbanistycznych, uczenie, 
że przestrzeń jest wspólna i jesteśmy za nią odpowiedzialni z wykorzystaniem metod 

animacyjnych odpowiednich dla tego kryterium wiekowego. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce Aktywności Lokalnej przy ul. Kupieckiej 2 
lub Szkoła Podstawowa nr 13. 

Rekomendowanym partnerem jest Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Dom Kultury Chwałowice 

3. Odczytujemy sugerowany kierunek działań (kod): 1.2. [WSt, EReg, WSzk] 
czyli działania na rzecz dzieci i młodzieży, ze wskazaniem m.in. na proponowane działania typu 

Wizyty Studyjne (WSt), Edukację Regionalną (EReg), Warsztaty/Szkolenia (WSzk). 
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5.1. Matryca problemowa dla obszaru animacji w obrębie dzielnicy Chwałowice wraz z rekomendacjami 

Matryca  
(Zestawienie zdiagnozowanych problemów i potrzeb, grupy odbiorców i narzędzi animacji) 

Problem 

Grupy odbiorców 

Dzieci 

(7 – 13 lat) 
Młodzież 

(13-18 lat) 
Młodzi dorośli 

(18-30 lat) 
Rodziny Seniorzy 

Lokalni liderzy 

przedstawiciele 

mieszkańców, NGO, 

instytucji i 
grup nieformalnych 

Poczucie słabej tożsamości 

lokalnej 
1.2 [EReg] 1.2 [EReg, W] 

1.1 [ALok, W, 

WSt] 
1.1 [ALok, WSt, 

EReg, WSzk] 
 

1.3 [WSzk, WSt, Siec] 
2 [ILok] 

Niski stopień integracji 

społeczności lokalnej 
1.2 [WSzk, WMpok, 

ALok] 
1.2 [WSzk, WMpok, 

ALok] 
1.1 [ALok] 

2 [ILok] 

1.1 [WSzk, STem, 

WMpok, ALok, 

WKult] 

1.1 [WMpok, ALok, 

WKult] 

1.1 [ ALok, WKult] 
1.3 [Siec, WSzk] 

2 [ILok] 
Dysproporcje pomiędzy 

dzielnicą Chwałowice a 

resztą miasta 

1.2 [WSt, EReg, 

WSzk] 

1.2 [WSt, EReg, 

WSzk, WMpok, 

ALok, WKult] 
1.1 [W, WSzk] 1.1 [W, WSt, WSzk] 

1.1 [STem, ALok, 

WKult] 
1.3 [Siec, ZRob] 

2 [ILok] 

Stereotypizacja 

mieszkańców osiedli 

rewitalizowanych 

1.2 [EReg, WSzk, 

STem] 
1.2 [EReg, WSzk, 

STem] 

1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
2 [ILok] 

1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
2 [ILok] 

1.1 [ALok, WKult] 
1.3 [Siec] 

1.3 [Siec, ZRob] 
 

Brak ładu przestrzennego i 

estetyki otoczenia 
1.2 [WSzk, BOb] 1.2 [WSzk] 

1.1 [WSzk] 
2 [ILok] 

1.1 [WSzk, WPP] 
2 [ILok] 

1.1 [WSzk] 
1.3 [WPP] 
2  [ILok] 

1.3 [WSt, ZRob, WPP] 
2 [ILok] 

Niska aktywność społeczna 

i obywatelska mieszkańców 
1.2 [WSzk, BOb] 1.2 [WSzk, BOb] 1.1 [W, WSzk] 

1.1[ALok] 
1.3 [MAL] 

1.1[ALok] 
1.3 [MAL] 

1.3[MAL] 
2 [ILok] 

Brak miejsca pełniącego 

rolę przestrzeni wspólnej 
1.3 [MAL] 1.3 [MAL] 1.3 [MAL] 1.3[MAL] 1.3 [MAL] 1.3 [MAL, Siec] 

Dysproporcja społeczna 

wewnątrz dzielnicy 
1.2 [ALok] 1.2 [ALok] 

1.1 [ALok] 
2 [ILok] 

1.1 [ALok] 
2 [ILok] 

 1.3 [ Siec] 

Indywidualizacja działań, 

niski poziom realizacji 

działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa 

   1.1 [ALok]  1.3 [MAL, Siec] 
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Rekomendacje do działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Chwałowice  

1. Poczucie słabej tożsamości lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem w ramach edukacji regionalnej jest prowadzenie warsztatów 

opartych na technikach animacyjnej pracy z dziećmi. Warsztaty opierające się na pracach 

plastycznych mogą być prowadzone przez lokalną liderkę, realizującą inicjatywę obywatelską 

Mały artysta, pozostałe powinny być prowadzone przez doświadczonych animatorów, np. 

w tematyce regionalizmu, urbanistyki, historii lokalnej. Dodatkowym działaniem powinno 

być oswajanie przestrzeni i tematu familoków poprzez pracę animatora, polegającą 

na systematycznym byciu z grupą w przestrzeni familoków, pokazującą dzieciom, że 

przestrzeń ta może być bezpieczna, ciekawa i dostępna dla nich. Rekomendowanym miejscem 

na warsztaty jest obecnie siedziba Rady Dzielnicy, w przyszłości obecnie remontowany lokal 

przy Kupieckiej 2, jako Miejsce Aktywności Lokalnej, pozostałe działania w przestrzeni 

pomiędzy familokami. Rekomendowanymi partnerami są lokalna liderka (kontakt w Bazie 

bezpośrednich realizatorów) i Dom Kultury Chwałowice. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem w ramach edukacji regionalnej jest prowadzenie warsztatów 

rozwojowych dla młodzieży, zgodnych z ich zainteresowaniami, np. warsztaty filmowe. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest SP nr 13 i Domu Kultury Chwałowice. 

Rekomendowanym partnerem jest SP nr 13 i Dom Kultury w Chwałowicach 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem w ramach animacji lokalnych jest organizacja grilli 

sąsiedzkich. Jest to jeden z nielicznych sposobów, by tę grupę wyciągnąć z domu. 

Jednocześnie, poprzez integrację i budowę dobrych relacji sąsiedzkich, zwiększa się ich 

przywiązanie do miejsca zamieszkania – poczucie tożsamości lokalnej. Rekomendowanym 

miejscem realizacji jest teren podwórek pomiędzy familokami. Rekomendowanymi 

partnerami są lokalni liderzy (kontakt w Bazie bezpośrednich realizatorów).  

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja przedsięwzięć zachęcających do wspólnego 

spędzania czasu, np. w formie pikników lub wspólnych wyjazdów, np. do Sztolni Królowa 

Luiza w Zabrzu. Rekomendowanym miejscem realizacji jest teren podwórek i miejsca 

rekreacyjne w niedalekiej odległości. Rekomendowanym partnerem są lokalni liderzy 

(kontakt w Bazie bezpośrednich realizatorów) i realizatorzy inicjatyw, w których grupami 

docelowymi były rodziny z dziećmi. 
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Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych   

Rekomendowanym działaniem jest organizacja wizyt studyjnych w miejscach o podobnym 

regionalnie potencjale oraz tworzenie partnerstwa, być może w sposób sformalizowany np. 

z pomocą stowarzyszenia czy fundacji działającej na rzecz całej dzielnicy Chwałowice lub 

skupiającej się na obszarze samego osiedla familoków, działającej na rzecz dzielnicy i jej 

mieszkańców. Rekomendowanym partnerem są lokalni liderzy, przedstawiciele instytucji 

i stowarzyszeń oraz aktywnych grup nieformalnych (kontakt w Bazie bezpośrednich 

realizatorów). 

2. Niski stopień integracji społeczności lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest prowadzenie pracy metodą warsztatową 

z wykorzystaniem potencjału obszaru na którym mieszkają, realizacja wydarzeń otwartych 

dla całej społeczności oraz wprowadzenie cyklu spotkań międzypokoleniowych służących 

wymianie umiejętności czy doświadczeń. Rekomendowanym miejscem realizacji jest obecnie 

remontowany lokal przy Kupieckiej 2 jako Miejsce Aktywności Lokalnej. Rekomendowanym 

partnerem jest Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Serduchowo i Przedszkole nr 13. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest prowadzenie pracy metodą warsztatową 

z wykorzystaniem potencjału obszaru na którym mieszkają, realizacja wydarzeń otwartych 

dla całej społeczności oraz wprowadzenie cyklu spotkań międzypokoleniowych służących 

wymianie umiejętności czy doświadczeń. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Dom 

Kultury Chwałowice i SP nr 13. Rekomendowanymi partnerami są wyżej wymienione 

instytucje. 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem w ramach animacji lokalnej jest organizacja sąsiedzkich 

grillowań oraz wyjazdów skupiających młodych dorosłych np. kuligi (efektem takiego 

wydarzenia było poznanie się osób mieszkających w sąsiednich familokach oraz 

przygotowanie pomysłów na kolejne aktywności). Rekomendowanym miejscem realizacji 

Miejsce Aktywności Lokalnej na Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem jest Dom 

Kultury Chwałowice, Lokalni Liderzy i realizatorzy inicjatyw np. Kijowe wyjścia, czy Bliżej 

Natury.  

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem w ramach animacji lokalnej jest organizacja wspólnych 

grillowań, pikników oraz wyjazdów dedykowanych rodzinom z dziećmi z warunkiem udziału 
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rodziców i dzieci. Rekomendowanym miejscem realizacji jest przestrzeń pomiędzy 

budynkami mieszkalnymi. Rekomendowanym partnerem jest Przedszkole nr 13, SP nr 13, 

świetlica środowiskowa, realizatorzy inicjatywy Sztolnia Luiza. 

Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest skupienie seniorów wokół lokalnych zasobów 

dziedzictwa, z wykorzystaniem ich wspomnień i pamięci, np. organizacja na tej podstawie 

spacerów czy gier terenowych. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce 

Aktywności Lokalnej na Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem jest Dom Kultury 

Chwałowice. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest powołanie lokalnego partnerstwa na rzecz dzielnicy, 

obszaru rewitalizowanego i ludzi w nim mieszkających, organizacja wizyt studyjnych 

ukazujących realnie działające Partnerstwa. Rekomendowanym miejscem realizacji jest 

Miejsce Aktywności Lokalnej na Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem są lokalni 

liderzy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń (kontakt w Bazie bezpośrednich 

realizatorów). 

3. Dysproporcje pomiędzy dzielnicą Chwałowice, a resztą miasta 

Dzieci (7 – 13 lat) / Młodzież (13-18 lat) /  Młodzi dorośli (18-30 lat) / Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja wizyty dla mieszkańców w pozostałych 

dzielnicach, z poznaniem ich zasobów historycznych, przyrodniczych czy kulturalnych. 

Rekomendowanym miejscem realizacji są pozostałe dzielnice miasta. Rekomendowanym 

partnerem jest Punkt Informacji Turystycznej Halo! Rybnik. 

Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest prezentacja dzielnicy na ogólnomiejskich wydarzeniach 

i festiwalach, takich jak np. Dzień Herbu. Rekomendowanym miejscem realizacji pozostałe 

dzielnice miasta. Rekomendowanym partnerem jest Punkt Informacji Turystycznej „Halo! 

Rybnik, Biuro Kultury Urzędu Miasta Rybnika. 

4. Stereotypizacja mieszkańców osiedli rewitalizowanych 

Dzieci (7 – 13 lat) / Młodzież (13-18 lat) / Młodzi dorośli (18-30 lat)/ Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi mieszkającymi 

na terenie dzielnicy, np. Pan, który prowadzi prywatny skansen pod lasem, lokalna 

miłośniczka historii żydowskiej czy pochodzący z Chwałowic reżyser i twórca filmu 

o Jerzym Malcherze (pasjonat historii i członek grup rekonstrukcyjnych), ponadto spotkania 

mogą dotyczyć postaci historycznych, bohaterów wywodzących się z chwałowickich 
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familoków, jak np. Jerzy Malcher. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce 

Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. Rekomendowanymi partnerami są współcześni 

działacze i aktywiści, Dom Kultury Chwałowice, Rada Dzielnicy Chwałowice. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów dot. poznania zasobów własnej 

dzielnicy, terenu ich aktywności i działania. Rekomendowanym miejscem realizacji Miejsce 

Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. Rekomendowanymi partnerami są lokalni liderzy, 

przedstawiciele instytucji i organizacji (kontakt w Bazie bezpośrednich realizatorów). 

5. Brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia 

Dzieci (7 – 13 lat) / Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest prowadzenie warsztatów urbanistycznych, nauka, że 

przestrzeń jest wspólna i jesteśmy za nią odpowiedzialni z wykorzystaniem metod 

animacyjnych odpowiednich dla tego kryterium wiekowego. Rekomendowanym miejscem 

realizacji Miejsce Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2 lub SP nr 13. Rekomendowanym 

partnerem jest SP nr 13, Dom Kultury Chwałowice. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/  Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest przygotowywanie wspólne planów zagospodarowania 

przestrzeni miejskiej, uczestnictwo w konferencjach, seminariach dotyczących tematu 

przestrzeni, organizacja konkursów np. na najładniejszy ogródek czy skwer. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. 

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Chwałowice. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest organizacja wspólnych wyjazdów i uczestnictwo 

w konferencjach i seminariach dotyczących ładu przestrzennego. Rekomendowanym 

miejscem realizacji teren Województwa Śląskiego. Rekomendowanym partnerem są liderzy, 

przedstawiciele NGO i instytucji. 

6. Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 

Młodzież (13-18 lat)  

Rekomendowanym działaniem jest pokazanie (w ramach warsztatów) dobrych praktyk, 

miejsc, w których można działać, zaangażować się; poznanie zasobów społecznych dzielnicy, 

nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta. Rekomendowanym miejscem realizacji 

jest Miejsce Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem jest 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Urząd Miasta. 
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Młodzi dorośli (18-30 lat) / Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest promocja wolontariatu, przygotowanie festiwalu 

lokalnych organizacji pozarządowych ukazującego możliwości podejmowanych aktywności 

zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. Rekomendowanym miejscem realizacji jest 

Miejsce Aktywności Lokalnej oraz teren osiedla przy ul. 1 Maja. Rekomendowanym 

partnerem jest Centrum Organizacji Pozarządowych i Urząd Miasta. 

Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest powstanie Klubu Seniora i nawiązanie współpracy 

z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce 

Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem jest UTW i Rybnicka 

Rada Seniorów.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest przygotowanie prezentacji działalności liderów, NGO, 

instytucji na terenie osiedla w formie np. festiwalu lub targów. Rekomendowanym miejscem 

realizacji osiedle przy ul. 1 Maja. Rekomendowanym partnerem jest Centrum Organizacji 

Pozarządowych, lokalni liderzy i przedstawiciele NGO. 

7. Brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest utworzenie filii świetlicy środowiskowej, pozaszkolnej 

na terenie osiedla. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce Aktywności Lokalnej 

przy Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem jest Dom Kultury Chwałowice, 

Stowarzyszenie Uskrzydleni. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest zawiązanie Klubu Młodzieżowego z kołem wolontariatu. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. 

Rekomendowanym partnerem Centrum Organizacji Pozarządowych, lokalni liderzy 

i przedstawiciele NGO. 

Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest przygotowanie miejsca do spotkań Klubu Seniora. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. 

Rekomendowanym partnerem jest Fundacja Byle Do Wiosny prowadząca Dzienny Dom 

Senior+ w Rybniku. 
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Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest przygotowanie i zagospodarowanie wspólnej przestrzeni, 

z której będą mogli naprzemiennie korzystać mieszkańcy (lokalni liderzy), organizacje 

pozarządowe i instytucje. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Miejsce Aktywności 

Lokalnej przy Kupieckiej 2. Rekomendowanym partnerem są lokalni liderzy i przedstawiciele 

grup nieformalnych i organizacji pozarządowych (kontakt w Bazie bezpośrednich 

realizatorów)  

8. Dysproporcja społeczna wewnątrz dzielnicy 

Dzieci (7 – 13 lat) / Młodzież (13-18 lat) / Młodzi dorośli (18-30 lat) / Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja wspólnych aktywności, pikników i festynów 

łączących dzieci i dorosłych, polegających na poznaniu własnych zasobów, umiejętności, 

pasji i zainteresowań. Rekomendowanym miejscem realizacji jest teren osiedla lub SP nr 13. 

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy, Dom Kultury, SP nr 13 i Przedszkole 

nr 13. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest przygotowanie wspólnych targów organizacji i instytucji 

na terenie dzielnicy w celu zaprezentowania zasobów oraz wspólnej realizacji dalszych 

działań. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Dom Kultury Chwałowice. 

Rekomendowanymi partnerami są liderzy i przedstawiciele grup nieformalnych i NGO. 

9. Indywidualizacja działań, niski poziom realizacji działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa 

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest realizacja wspólnych inicjatyw, festynów, pikników 

na rzecz środowiska rodzin. Rekomendowanym miejscem realizacji teren osiedla lub Szkoły 

Podstawowej nr 13. Rekomendowanym partnerem jest współpraca ze stowarzyszeniem 

Serduchowo. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest zawiązanie oficjalnego partnerstwa na rzecz mieszkańców 

dzielnicy, być może podmiotu typu stowarzyszenie czy fundacja. Rekomendowanym 

miejscem realizacji Miejsce Aktywności Lokalnej przy Kupieckiej 2. Rekomendowanym 

partnerem są lokalni liderzy, przedstawiciele NGO i grup nieformalnych. 
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5.2. Matryca problemowa dla obszaru animacji w obrębie dzielnicy Niedobczyce wraz z rekomendacjami 

Matryca problemowa 
(Zestawienie zdiagnozowanych problemów, potencjalnych odbiorców i sugerowanych rozwiązań) 

Problem 

Grupy odbiorców 

Dzieci 

(7 – 13 lat) 
Młodzież 

(13-18 lat) 
Młodzi dorośli 

(18-30 lat) 
Rodziny Seniorzy 

Lokalni liderzy 

przedstawiciele 

mieszkańców, NGO, 

instytucji i 
grup nieformalnych 

Negatywny wizerunek 

Rymera 
1.2 [EReg, WSzk, 

ALok, WKult] 
1.2 [WSzk, ALok, 

WKult] 
   

1.3 [WSzk, WSt, Siec] 
2 [ILok] 

Niski stopień integracji 

społeczności lokalnej 
1.2 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.2 STem, Wszk, 

ALok, WKult] 

1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
 

1.1 [ALok, WKult] 
2 [ILok] 

1.1 [STem, ALok, 

WKult] 
 

1.3 [WSzk, Siec] 
2 [ILok] 

Niska aktywność społeczna 

i obywatelska mieszkańców 
 

1.2 [W, Wszk, 

ALok, BOb] 
1.1 [W, STem] 

2 [ILok] 
1.1[STem] 
2 [ILok] 

1.1 [STem, WMpok] 
2 [ILok] 

1.3 [WSzk, Siec] 
2 [ILok] 

Poczucie słabej tożsamości 

lokalnej 
1.2 [EReg, WSzk, 

ALok, BOb] 
1.2 [EReg, WSzk, 

ALok, BOb] 

1.1[EReg, WSzk, 

STem, ALok] 
2 [ILok] 

1.1[EReg, WSzk, STem, 

ALok] 
2 [ILok] 

 
1.1 [EReg] 

1.3 [WSzk, Siec] 
2 [ILok] 

Brak miejsca pełniącego 

rolę przestrzeni wspólnej 
  1.3 [WSt, MAL] 1.3 [WSt, MAL] 1.3 [WSt, MAL] 1.3 [WSt, Siec, MAL] 

„Nic się nie dzieje”      
1.3 [ZRob, Siec, 

MAL] 
2 [ILok] 

Brak ładu przestrzennego i 

estetyki otoczenia 
1.2 [WSzk, BOb] 1.2 [WSzk, BOb] 

1.1 [WSzk] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1,1 [WSzk] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1,1 [WSzk] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1.3 [Siec, ZRob] 
2 [ILok] 

Brak oferty kulturalnej 

dostosowanej do potrzeb 

mieszkańców 
  

1.1 [WKult] 
2 [ILok] 

1.1 [WKult] 
2 [ILok] 

1.1 [WKult] 
2 [ILok] 

1.3 [Siec, ZRob, 

MAL] 

Niskie poczucie 

bezpieczeństwa 
  1.3 [WSt, STem] 1.3 [WSt, STem] 1.3 [WSt, STem] 

1.3 [WSt, STem, 

MAL, SBad] 
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Wysokie bezrobocie 
i problemy towarzyszące, w 

tym alkoholizm i 

narkomania 

 1.2 [WSzk] 
1.1 [WSzk, STem, 

ALok, WKult] 
1.1 [WSzk, STem, 

ALok, WKult] 
 

1.3 [Siec, ZRob, 

MAL] 
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Rekomendacje do działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Niedobczyce 

1. Negatywny wizerunek Rymera  

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych konkursów plastycznych 

pn. Piękny Rymer ukierunkowanych na ukazywanie piękna dziedzictwa kulturowego Osiedla 

Rymer. Rekomendowanym miejscem realizacji tych działań jest Placówka Wsparcia 

Dziennego Słoneczna Gromada. Rekomendowanymi partnerami są: Stowarzyszenie 

Uskrzydleni i grupa nieformalna rodziców Słowacki. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów fotograficznych ukierunkowanych 

na tematykę lokalnego dziedzictwa kulturowego Osiedla Rymer. Rekomendowanym 

miejscem realizacji warsztatów jest przestrzeń otwarta Osiedla Rymer i Park im. Henryka 

Czempiela. Rekomendowanym partnerem jest Grupa Nieformalna T:RAF i Stowarzyszenie 

Uskrzydleni. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych. 

Rekomendowanym działaniem ukierunkowanym na wskazany problem jest organizacja 

szkoleń połączonych z wizytami studyjnymi dla lokalnych liderów i przedstawicieli instytucji 

i organizacji działających lokalnie do miejsc, które – w oparciu o prowadzone działania 

rewitalizacyjne – poradziły sobie z negatywnym wizerunkiem. Rekomendowanym miejscem 

jest Nikiszowiec w Katowicach – górnicze osiedle, które początkowo również miało bardzo 

negatywny wizerunek. Rekomendowanym partnerem są: Grupa nieformalna T:RAF 

i Stowarzyszenie 17-tka.  

2. Niski stopień integracji społeczności lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja treningów piłkarskich dla dzieci, w taki 

sposób by integrować większą część dzieci z Osiedla Rymer. Rekomendowanym miejscem 

jest trawnik na rogu ul. Andersa i ul. Paderewskiego, przy czym ważne, żeby działania były 

realizowane w kilku miejscach, np. rozgrzewka w innym, trening czy mecz w innym. 

Rekomendowanym partnerem jest Klub Sportowy Rymer Rybnik. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem zwiększającym integrację młodzieży w wieku 13-18 lat jest 

organizacja spotkań tematycznych z zaproszonymi liderami młodzieżowymi (muzyk hip-

hopowy, youtuber, artysta streetartowy). Rekomendowanym miejscem realizacji warsztatów 
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są pomieszczenia Domu Kultury w Niedobczycach. Rekomendowanym partnerem 

warsztatów może być Placówka Wsparcia Dziennego Słoneczna gromada. 

Młodzi dorośli (18-30)/Rodziny 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja cotygodniowych, niedużych wydarzeń 

animacyjnych pt. Wakacyjne parkowanie. Rekomendowanym miejscem jest park im. Henryka 

Czempiela. Rekomendowanymi partnerami są: Dom Kultury Niedobczyce, Grupa 

nieformalna Panie z Rymera, grupa nieformalna rodziców Słowacki. 

Seniorzy 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja cotygodniowych spotkań przy kawie dla 

seniorów. Rekomendowanym miejscem jest Bistro Z Ikrą. Rekomendowanym partnerem jest 

Rada Dzielnicy Niedobczyce.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja szkolenia 

dotyczącego metod pracy ze społecznością lokalną ukierunkowanych na integrację. 

Rekomendowanym miejscem szkolenia są pomieszczenia Domu Kultury Niedobczyce. 

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Niedobczyce.  

3. Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest uruchomienie grup wolontariatu młodzieżowego 

ukierunkowanego na pomoc i współorganizację wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej. 

Rekomendowanym miejscem działania grupy jest park im. Henryka Czempiela. 

Rekomendowanymi partnerami są: Stowarzyszenie Uskrzydleni i nieformalna grupa rodziców 

Słowacki. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych wydarzeń dla mieszańców 

pn. Park to nie hasiok! ukierunkowanych na wspólne sprzątanie parku im. Henryka 

Czempiela (ważne, żeby akcja za każdym razem kończyła się wspólną integracją). 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest park im. Henryka Czempiela. Rekomendowanym 

partnerem jest Rada Dzielnicy Niedobczyce i Dom Kultury w Niedobczycach.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest utworzenie zespołu 

roboczego odpowiedzialnego za przygotowanie rekomendacji do regulaminów planowanych 

inicjatyw obywatelskich w taki sposób, aby ich realizacja była odpowiedzią na problem: 

Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców. Rekomendowanym miejscem 
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spotkań zespołu roboczego jest Dom Kultury Niedobczyce. Rekomendowanym partnerem jest 

Rada Dzielnicy Niedobczyce. 

4. Poczucie słabej tożsamości lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja w ramach Edukacji regionalnej warsztatów 

artystycznych o tematyce lokalnej. Rekomendowanym miejscem warsztatów jest Placówka 

Wsparcia Dziennego Słoneczna gromada. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie 

Uskrzydleni i grupa nieformalna T:RAF. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów fotograficznych ukierunkowanych 

na tematykę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Rekomendowanym miejscem realizacji 

warsztatów jest przestrzeń otwarta Osiedla Rymer i Park im. Henryka Czempiela. 

Rekomendowanym partnerem jest Grupa nieformalna T:RAF i Stowarzyszenie Uskrzydleni.  

Młodzi dorośli (18-30 lat) / Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja wydarzenia skupionego na dziedzictwie 

lokalnym i tradycjach górniczych Osiedla Rymer. Rekomendowanym miejscem realizacji jest 

Park im. Henryka Czempiela. Rekomendowanymi partnerami są: Dom Kultury Niedobczyce 

i grupa nieformalna T:RAF. 

Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja wizyt 

studyjnych. Rekomendowanymi miejscami są obszary rewitalizacji o podobnych problemach 

i historii (np. Nikiszowiec w Katowicach). Rekomendowanymi partnerami są: Rada Dzielnicy 

Niedobczyce, Stowarzyszenie 17-tka i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS. 

5. Brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej 

Młodzi dorośli (18-300, Rodziny, Seniorzy, Lokalni liderzy przedstawiciele 

mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja wizyt studyjnych 

ukierunkowanych na aspekt funkcjonowania przestrzeni wspólnych, klubów mieszkańca czy 

świetlic. Rekomendowanymi miejscami wizyt są obszary rewitalizacji zbliżone historycznie 

i społecznie do Osiedla Rymer. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy 

Niedobczyce, Stowarzyszenie 17-tka i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS.  
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6. „Nic się nie dzieje” 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest utworzenie zespołu 

roboczego odpowiedzialnego za analizę dostępnej oferty animacyjnej i społecznej, analizę 

oczekiwań mieszkańców i możliwości ich realizacji przez lokalnie działające podmioty. 

Rekomendowanym miejscem spotkań zespołu roboczego jest Bistro Z Ikrą. 

Rekomendowanym partnerem jest Dom Kultury Niedobczyce.  

7. Brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów i pracy przy wykorzystaniu Bajek 

obywatelskich. Rekomendowanym miejscem organizacji są okoliczne szkoły. 

Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów i tworzenie Bajek obywatelskich. 

Rekomendowane miejsce organizacji warsztatów powinno być położone poza obszarem 

animacji. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS. 

Młodzi dorośli (18-30)/ Rodziny/ Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest zgłaszanie inicjatyw obywatelskich w zakresie poprawy 

estetyki otoczenia oraz realizacja działań animacyjnych, warsztatowych, mających na celu 

poprawę estetyki otoczenia. Rekomendowane miejsce działań to przestrzeń na osiedlu Rymer, 

rekomendowani partnerzy to lokalni liderzy. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest utworzenie dla przedstawicieli tej grupy zespołu 

roboczego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i aktualizację zestawienia 

problemów dla służb miejskich i innych zarządców terenów dotyczących kwestii ładu 

przestrzennego i estetyki otoczenia, w postaci mapy Rymer – do zrobienia!. 

Rekomendowanym miejscem spotkań zespołu roboczego jest Bistro Z Ikrą. 

Rekomendowanymi partnerami są: Rada Dzielnicy Niedobczyce. 

8. Brak oferty kulturalnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja koncertów ukierunkowanych na młodszą 

część społeczności lokalnej Osiedla Rymer, w taki sposób, że gwiazdę wybierają sami 
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zainteresowani. Rekomendowanym miejscem realizacji są pomieszczenia Domu Kultury 

Niedobczyce. Rekomendowanym partnerem jest Dom Kultury Niedobczyce. 

Rodziny 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja wydarzeń kulturalnych dla rodzin, 

zrealizowanych w taki sposób, że temat wybierają sami zainteresowani. Rekomendowanym 

miejscem realizacji są pomieszczenia Domu Kultury Niedobczyce. Rekomendowanym 

partnerem jest Dom Kultury Niedobczyce.  

Seniorzy 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie spotkań dla seniorów skupionych 

na muzyce, filmie czy kabaretach z czasów ich młodości. Rekomendowanym miejscem 

spotkań są pomieszczenia Domu Kultury Niedobczyce. Rekomendowanym partnerem jest 

Dom Kultury Niedobczyce. 

Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest utworzenie Zespołu 

roboczego odpowiedzialnego za analizę dostępnej oferty kulturalnej, analizę oczekiwań 

mieszkańców i możliwości ich realizacji przez lokalnie działające podmioty. 

Rekomendowanym miejscem spotkań zespołu roboczego jest Bistro Z Ikrą. 

Rekomendowanym partnerem jest Dom Kultury w Niedobczycach.  

9. Niskie poczucie bezpieczeństwa 

Młodzi dorośli (18-30)/ Rodziny/ Seniorzy/Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, 

NGO, instytucji i grup nieformalnych. 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja wizyt studyjnych do miejsc, w których 

udało się wzmocnić poczucie bezpieczeństwa (np. Nikiszowiec), analiza możliwości 

zastosowania takich rozwiązań jak straż sąsiedzka, spotkania z przedstawicielami służb 

porządkowych Miasta. Rekomendowanymi partnerami są: Rada Dzielnicy Niedobczyce, 

Komenda Miejska Policji w Rybniku, Straż Miejska w Rybniku.  

10. Wysokie bezrobocie i problem towarzyszące, w tym alkoholizm i narkomania 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów profilaktycznych przy 

wykorzystaniu strategii alternatyw i łączenie ich z aktywnością sportową. Rekomendowanym 

miejscem jest Orlik przy ul. Górnośląskiej. Rekomendowanym partnerem jest Klub Sportowy 

Rymer Rybnik.  
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Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja cyklicznych spotkań tematycznych ze 

specjalistami z zakresu uzależnień, pomocy społecznej czy prawa, ukierunkowanych 

na problemy społeczne lub organizacja grup wsparcia. Ważne, żeby działania te miały 

zawarte w sobie aspekty animacyjne i integracyjne, zwiększające ich atrakcyjność. 

Rekomendowanym miejscem do spotkań jest Bistro Z Ikrą. Rekomendowanymi partnerami 

są: Nieformalna Grupa Rodziców Słowacki. 

Rodziny 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja cyklicznych spotkań tematycznych ze 

specjalistami z zakresu uzależnień, pomocy społecznej czy prawa, ukierunkowanych 

na problemy społeczne lub organizacja grup wsparcia. Ważne, żeby działania te miały 

zawarte w sobie aspekty animacyjne i integracyjne, zwiększające ich atrakcyjność. 

Rekomendowanym miejscem do spotkań jest Bistro Z Ikrą. Rekomendowanymi partnerami 

są: Nieformalna Grupa Rodziców Słowacki. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja szkoleń dla przedstawicieli tej grupy 

dotyczących sposobów i metod oddziaływania na zdiagnozowane problemy społeczne przy 

wykorzystaniu dostępnych możliwości (np. inicjatyw obywatelskich). Rekomendowanym 

miejscem realizacji w/w szkoleń jest Dom Kultury Niedobczyce. Rekomendowanymi 

partnerami są: Komenda Miejska Policji i Straż Miejska w Rybniku oraz Stowarzyszenie 17-

tka.
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5.3. Matryca problemowa dla obszaru animacji w obrębie dzielnicy Niewiadom wraz z rekomendacjami 

Matryca problemowa 
(Zestawienie zdiagnozowanych problemów, potencjalnych odbiorców i sugerowanych rozwiązań) 

Problem 

Grupy odbiorców 

Dzieci 

(7 – 13 lat) 
Młodzież 

(13-18 lat) 
Młodzi dorośli 

(18-30 lat) 

 
Rodziny 

 

Seniorzy 

Lokalni liderzy 

przedstawiciele 

mieszkańców, NGO, 

instytucji i 
grup nieformalnych 

Niski stopień integracji 

społeczności lokalnej 
 

1.2 [W, ALok, 

WKult] 
1.1 [W, ALok, WKult] 

1.3 [MAL] 
1.1 [ALok, WKult] 

1.3 [MAL] 
1.1 [ALok, WKult] 

1.3 [MAL] 

1.3 [WSzk, Siec, 

MAL] 
2 [ILok] 

Poczucie słabej tożsamości 

lokalnej 
1.2 [EReg, WSzk] 

1.2 [EReg, 

WSzk] 
1.1 [WSzk, STem] 

2 [ILok] 

1.2[ STem, EReg, 

WSzk] 
2 [ILok] 

 
1.3 [WSt, Siec] 

2 [ILok] 

Dysproporcje pomiędzy 

dzielnicą Niewiadom a resztą 

miasta 
     

1.3 [WSzk, Siec] 
2 [ILok] 

Stereotypizacja mieszkańców 

osiedli rewitalizowanych 
1.2 [WKult, 

WSzk, ALok] 
1.2 [WSzk, 

ALok] 
1.1 [WSzk, ALok] 1.1 [WSzk, ALok]  1.3 [STem, Siec] 

Brak ładu przestrzennego i 

estetyki otoczenia 
1.2 [WSzk, BOb] 

1.2 [WSzk, 

BOb] 

1.1 [WSzk, ALok] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1.1 [WSzk, ALok] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1.1 [WSzk, ALok] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1.3 [Siec, ZRob] 
2 [ILok] 

Niska aktywność społeczna i 

obywatelska mieszkańców 
 

1.2 [W, WSzk, 

ALok, WKult, 

BOb] 

1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 

1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 

1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 

1.3 [Siec, ZRob, 

MAL] 
2 [ILok] 

Brak miejsca pełniącego rolę 

przestrzeni wspólnej 
  1.3 [WSt, MAL] 1.3 [WSt, MAL] 1.3 [WSt, MAL] 

1.3 [WSt, Siec, MAL] 
 

Wykroczenia, alkoholizm, 

chuligaństwo 
1.2 [WSzk, BOb] 

1.2 [WSzk, 

BOb] 
1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
 1.3 [Siec, ZRob] 
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Indywidualizacja działań, 

niski poziom realizacji 

działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa 

 1.2 [W] 1.2 [W, ALok] 1.2 [ALok] 1.2 [ALok] 1.3 [Siec, ZRob] 

Brak oferty pomocowej dla 

młodzieży 
  

1.1 [ALok, WKult] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 
  !.3 [ZRob] 
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Rekomendacje do działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Niewiadom 

1. Niski stopień integracji społeczności lokalnej. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem zwiększającym integrację młodzieży w wieku 13-18 lat jest 

organizacja spotkań tematycznych z zaproszonymi liderami młodzieżowymi (muzyk hip-

hopowy, youtuber, artysta streetartowy). Rekomendowanym miejscem realizacji warsztatów 

są pomieszczenia Industrialnego Centrum Kultury. Rekomendowanym partnerem warsztatów 

może być Industrialne Centrum Kultury lub Placówka Wsparcia Dziennego Niewiadom. 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem zwiększającym integrację młodych dorosłych jest organizacja 

cyklicznych wydarzeń o charakterze lokalnym ukierunkowanych na aspekt sportowy (turniej 

ping-pong, turniej piłki siatkowej lub halowej). Rekomendowanym miejscem realizacji 

warsztatów są okoliczne szkoły lub Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanym 

partnerem jest Klub Sportowy Polonia Niewiadom.  

Rodziny/Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem zwiększającym integrację młodych dorosłych jest organizacja 

cyklicznych wydarzeń o charakterze lokalnym ukierunkowanych na aspekt integracji 

(festyny, pikniki). Rekomendowanym miejscem jest przestrzeń wspólna terenów 

mieszkalnych oraz teren Industrialnego Centrum Kultury. Rekomendowanym partnerem jest 

Rada Dzielnicy Niewiadom. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja szkolenia dot. 

metod pracy ze społecznością lokalną ukierunkowanego na integrację. Rekomendowanym 

miejscem szkolenia są pomieszczenia Industrialnego Centrum Kultury. Rekomendowanym 

partnerem jest Rada Dzielnicy Niewiadom. 

2. Poczucie słabej tożsamości lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów artystycznych o tematyce 

lokalnej. Rekomendowanym miejscem warsztatów jest Industrialne Centrum Kultury lub 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie 

Zabytkowej Kopalni Ignacy.  

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów np. fotograficznych 

ukierunkowanych na tematykę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Rekomendowanym 
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miejscem realizacji warsztatów jest przestrzeń otwarta lub niewyremontowane budynki byłej 

kopalni należące do Industrialnego Centrum Kultury. Rekomendowanym partnerem jest 

Grupa Nieformalna T:RAF. 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych tematycznych spotkań 

poświęconych tożsamości lokalnej połączonych z aktywną integracją społeczną (np. projekcja 

filmów). Rekomendowanym miejscem do organizacji tego typu wydarzeń jest sala kinowa 

Industrialnego Centrum Kultury. Rekomendowanymi partnerami są: Industrialne Centrum 

Kultury i Grupa nieformalna T:RAF.  

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem dla rodzin jest organizacja comiesięcznych spotkań pn. 

Hajmat na Hoymie poświęconych każdorazowo innym zagadnieniom w obrębie tożsamości 

lokalnej (kuchnia śląska, gwara, styl życia, itp.). Rekomendowanym miejscem jest świetlica 

szkolna przy Zespole Szkół nr 2. Rekomendowanym partnerem są: Stowarzyszenie 

Zabytkowej Kopalni Ignacy i Koło Seniora SITG Ignacy w Niewiadomiu. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja wizyt 

studyjnych. Rekomendowanymi miejscami są obszary rewitalizacji o podobnych problemach 

i historii (np. Nikiszowiec w Katowicach). Rekomendowanymi partnerami są: Rada Dzielnicy 

Niewiadom, Stowarzyszenie 17-tka i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS. 

3. Dysproporcje pomiędzy dzielnicą Niewiadom a resztą miasta 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym rozwiązaniem w odniesieniu do tego problemu dla przedstawicieli tej 

grupy jest organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy na działania związane 

z rewitalizacją. Rekomendowanym miejscem realizacji szkolenia są pomieszczenia 

Industrialnego Centrum Kultury. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy 

Niewiadom.  

4. Stereotypizacja mieszkańców osiedli rewitalizowanych 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest realizacja turnieju piłki nożnej School Hoym Cup dla 

wszystkich rybnickich szkół. Oprócz rywalizacji dodatkowym elementem byłaby integracja 

dzieci z różnych środowisk. Rekomendowanym miejscem realizacji jest Orlik 
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w Niewiadomiu. Rekomendowanym partnerem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 

i Szkoła Podstawowa nr 23.  

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest uruchomienie warsztatów edukacyjnych poświęconych 

stereotypom i ich wpływom na budowaniu relacji międzyludzkich. Rekomendowanym 

miejscem realizacji warsztatów jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 i Szkoła Podstawowa 

nr 23. Rekomendowanym partnerem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 i Szkoła 

Podstawowa nr 23. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/ Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja lokalnych spotkań integrujących całą 

społeczność Niewiadomia (Niewiadom Górny i Dolny), np. Sąsiedzkie grillowanie przy 

założeniu, że na takie pojedyncze spotkanie zaproszeni będą zarówno ludzie z Górnego jak 

i Dolnego Niewiadomia. Rekomendowanym miejscem jest przestrzeń wspólna przy Osiedlu 

Morcinka. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie 17-tka. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów prowadzonych przez psychologa 

dotyczących sposobów oddziaływania na stereotypy. Rekomendowanym miejscem 

organizacji takiego spotkania jest Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu. 

Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie 17-tka. 

5. Brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów i pracy przy wykorzystaniu Bajek 

obywatelskich. Rekomendowanym miejscem organizacji są szkoły: Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 23. Rekomendowanym partnerem jest 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. 

Młodzież (13-18 lat)  

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów i tworzenie Bajek obywatelskich. 

Rekomendowane miejsce organizacji warsztatów powinno być położone poza obszarem 

animacji. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/  Rodziny/ Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest przygotowywanie wspólne planów zagospodarowania 

przestrzeni miejskiej, uczestnictwo w konferencjach, seminariach dotyczących tematu 

przestrzeni, organizacja konkursów na np. najładniejszy ogródek czy skwer. 



Strona | 113  

Rekomendowanym miejscem realizacji jest przestrzeń wspólna osiedli mieszkaniowych oraz 

Industrialne Centrum Kultury.  Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Niewiadom 

i Rada Osiedla Morcinka. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest utworzenie dla przedstawicieli tej grupy zespołu 

roboczego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i aktualizację dla służb miejskich 

i innych zarządców terenów zestawienia problemów dotyczących kwestii ładu przestrzennego 

i estetyki otoczenia w postaci mapy Hoym – do zrobienia!. Rekomendowanym miejscem 

spotkań zespołu roboczego jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanymi partnerami 

są: Rada Dzielnicy Niewiadom i Rada Osiedla Morcinka. 

6. Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest uruchomienie grup wolontariatu młodzieżowego 

ukierunkowanego na pomoc i współorganizację wydarzeń przygotowywanych przez 

Industrialne Centrum Kultury na rzecz społeczności lokalnej. Rekomendowanym miejscem 

działania grupy jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanymi partnerami są szkoły: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 23.  

Młodzi dorośli (18-30 lat)/ Rodziny/ Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych wydarzeń dla mieszańców 

pn. Hoym to nie hasiok! Ukierunkowanych na wspólne sprzątanie dwóch osiedlowych parków  

i przestrzeni wspólnych w okolicach Osiedla Morcinka (ważne, żeby akcja za każdym razem 

kończyła się wspólną integracją) – rekomendujemy również włączenie do działania 

podopiecznych Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Rekomendowanym 

miejscem realizacji jest Osiedle Morcinka, park przy ul. Mościckiego i park przy 

ul. Morcinka. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Niewiadom i Rada Osiedla 

Morcinka.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest utworzenie zespołu 

roboczego odpowiedzialnego za przygotowanie uwag i zaleceń do regulaminów planowanych 

inicjatyw obywatelskich w taki sposób, aby ich realizacja była odpowiedzią na problem: 

Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców. Rekomendowanym miejscem 

spotkań zespołu roboczego jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanym partnerem 

jest: Rada Dzielnicy Niewiadom. 
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7. Brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej 

Młodzi dorośli (18-30 lat), rodziny, seniorzy, lokalni liderzy, przedstawiciele 

mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja wizyt studyjnych 

ukierunkowanych na aspekt funkcjonowania przestrzeni wspólnych, klubów mieszkańca czy 

świetlic. Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej. Rekomendowanymi miejscami wizyt są 

obszary rewitalizacji zbliżone historycznie i społecznie do Niewiadomia. Rekomendowanym 

partnerem jest Rada Dzielnicy Niewiadom, Stowarzyszenie 17-tka i Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.  

8. Wykroczenia, alkoholizm, chuligaństwo 

Dzieci (7-13 lat)/ Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów profilaktycznych dla młodzieży 

ukierunkowanych na tematykę niewłaściwego funkcjonowania społecznego. 

Rekomendowanym miejscem realizacji są szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 i Szkoła 

Podstawowa nr 23. Rekomendowanymi parterami są: Miejska Komenda Policji w Rybniku, 

Straż Miejska w Rybniku i Stowarzyszenie 17-tka. 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizowanie cyklicznych wydarzeń (spotkań) 

sportowych dla mieszkańców (piłka nożna dla mężczyzn, piłka siatkowa dla kobiet), które 

stanowić mogą alternatywę dla negatywnych stylów funkcjonowania społecznego, 

a jednocześnie będą sprzyjać integracji i propagowaniu zdrowego stylu życia wśród młodych 

dorosłych. Rekomendowanym miejscem organizacji tych działań są dostępna infrastruktura 

sportowa (sale gimnastyczne w szkołach i boisko sportowe). Rekomendowanym partnerem 

jest Klub Sportowy Polonia Niewiadom.  

Rodziny, lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup 

nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja dla przedstawicieli tej grupy szkoleń 

dotyczących sposobów i metod oddziaływania na zdiagnozowane problemy społeczne przy 

wykorzystaniu dostępnych możliwości (np. inicjatyw obywatelskich). Rekomendowanym 

miejscem realizacji w/w szkoleń jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanymi 

partnerami są: Komenda Miejska Policji i Straż Miejska w Rybniku oraz Stowarzyszenie 17-

tka. 
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9. Indywidualizacja działań, niski poziom realizacji działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomenduje się włączanie przedstawicieli tej grupy wiekowej – na zasadzie wolontariatu – 

w przygotowanie i organizację wydarzeń i imprez realizowanych na terenie dzielnicy (np. 

Hoym Industry Fest). Rekomendowanym miejscem realizacji działań jest Industrialne 

Centrum Kultury. Rekomendowanym partnerem jest grupa nieformalna T:RAF 

i Stowarzyszenie 17-tka.  

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest współorganizacja wydarzeń o charakterze lokalnym przy 

aktywnym współudziale przedstawicieli tej grupy na zasadzie wolontariatu. 

Rekomendowanym miejscem realizacji tego typu działań są: teren Industrialnego Centrum 

Kultury, infrastruktura sportowa Klubu Sportowego Polonia Niewiadom, park przy 

ul. Morcinka i park przy ul. Mościckiego. Rekomendowanymi partnerami są: Industrialne 

Centrum Kultury, Grupa Nieformalna T:RAF, Klub Sportowy Polonia Niewiadom. 

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych rodzinnych spotkań 

animacyjnych realizowanych przez samych rodziców dla rodzin z dziećmi z okolic Osiedla 

Morcinka i osobno Osiedla Beata. Rekomendowanym miejscem w przypadku os. Morcinka 

jest park przy ul. Morcinka, a w przypadku Osiedla Beata teren wspólny (centralny plac) 

wewnątrz zabudowań wspólnotowych. Rekomendowanymi partnerami są: Rada Dzielnicy 

Niewiadom i Stowarzyszenie 17-tka. 

Seniorzy 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych spotkań seniorów, połączonych 

z warsztatami animacyjnymi w trakcie których przedstawiciele innych grup wiekowych 

przygotowują warsztaty dla seniorów lub odwrotnie, seniorzy przygotowują coś dla innych, 

przy wykorzystaniu założeń działań międzypokoleniowych. Rekomendowanym miejscem 

realizacji tego typu działań jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanymi partnerami 

są: Nieformalna grupa seniorów, Koło Seniora SITG Ignacy w Niewiadomiu, Szkoła 

Podstawowa nr 23, Zespół Szkół nr 2.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych. 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych spotkań zespołów roboczych, 

w trakcie których będą wypracowywane plany dotyczące wspólnie organizowanych 

przedsięwzięć przy uwzględnieniu zasad partnerstwa. Rekomendowanym miejscem do prac 
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Zespołu Roboczego jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanymi partnerami są: 

Rada Dzielnicy Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury oraz przedstawiciele grup 

nieformalnych i lokalnie działających instytucji i organizacji.  

10. Brak oferty pomocowej dla dorosłej młodzieży 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Organizacja spotkań, warsztatów tematycznych, skierowanych bezpośrednio do tej grupy 

odbiorców, nakierowanych na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów tej grupy, 

tworzenie grup samopomocowych.  Rekomendowanym miejscem spotkań jest Industrialne 

Centrum Kultury. Rekomendowany partner to Stowarzyszenie 17-tka. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych. 

Rekomendowanym działaniem jest utworzenie Zespołu Roboczego, którego jednym z zadań 

będzie analiza potrzeb młodzieży i możliwości organizacji wsparcia dla tej grupy. 

Rekomendowanym miejscem spotkań jest Industrialne Centrum Kultury. Rekomendowanymi 

partnerami są: Rada Dzielnicy Niewiadom, Industrialne Centrum Kultury oraz 

przedstawiciele grup nieformalnych i lokalnie działających instytucji i organizacji. 
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5.4. Matryca problemowa dla obszaru animacji w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski wraz z rekomendacjami 

Matryca problemowa 
(Zestawienie zdiagnozowanych problemów, potencjalnych odbiorców i sugerowanych rozwiązań) 

Problem 

Grupy odbiorców 

Dzieci 

(7 – 13 lat) 
Młodzież 

(13-18 lat) 
Młodzi dorośli 

(18-30 lat) 
Rodziny Seniorzy 

Lokalni liderzy 

przedstawiciele 

mieszkańców, 

NGO, instytucji i 

grup 

nieformalnych 

Poczucie słabej tożsamości lokalnej 
1.2 [EReg, WMpok, 

ALok] 
1.2 [EReg, WMpok, 

ALok] 
1.1 [ALok, WKult] 

2 [ILok] 

1.1 [STem, 

WMpok, ALok, 

WKult] 
2 [ILok] 

 
1.3 [WSt, Siec, 

MAL] 
2 [ILok] 

Niski stopień integracji 

społeczności lokalnej 
1.2 [ALok, WKult] 

1.2 [STem, ALok, 

WKult] 

1.1 [ALok, WKult] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 

1.1 [ALok, WKult] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 
 

1.3 [WSzk, Siec, 

MAL] 
2 [ILok] 

Niska aktywność społeczna 

i obywatelska mieszkańców 
 

1.2 [W, WSzk, 

STem, WMpok, 

ALok] 

1.1 [W, STem, 

ALok] 
1.3 [MAL] 

2 [ILok] 

1.1 [WSzk, ALok] 
1.3 [MAL] 

 
1.3 [ZRob, WSt, 

Siec, MAL] 
2 [ILok] 

Dysproporcje pomiędzy dzielnicą 

Paruszowiec-Piaski a resztą miasta 
1.2 [ALok, WKult] 1.2 [ALok, WKult] 

1.1 [ALok, WKult] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

1.1 [ALok, WKult] 
1.3 [WPP] 
2 [ILok] 

 
1.3 [Siec, ZRob, 

MAL] 
2 [ILok] 

Dysproporcje między 

mieszkańcami rewitalizowanych 

ulic, a pozostałymi mieszkańcami 

dzielnicy 

     
1.3 [Siec, ZRob, 

MAL] 
2 [ILok] 

Brak ładu przestrzennego i 

estetyki otoczenia 
1.2 [WSzk, BOb] 1.2 [WSzk, BOb] 

1.1 [WSt] 
1.3 [WPP, SBad] 

2 [ILok] 

1.1 [WSt] 
1.3 [WPP, SBad] 

2 [ILok] 
 

1.3 [ZRob, Siec] 
2 [ILok] 

Brak miejsca pełniącego rolę 

przestrzeni wspólnej 
     1.3 [MAL] 
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Indywidualizacja działań, niski 

poziom realizacji działań w 

oparciu o zasadę partnerstwa  
  1.1 [W] 1.1 [ALok]  

1.3 [ZRob, Siec, 

MAL] 
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Rekomendacje do działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Paruszowiec-Piaski 

1. Poczucie słabej tożsamości lokalnej. 

Dzieci (7 – 13 lat). 

Rekomendowanym rozwiązaniem słabej tożsamości lokalnej w tej grupie wiekowej jest 

organizacja w ramach Edukacji Regionalnej warsztatów artystycznych skupionych wokół 

dziedzictwa kulturowego Huty Silesia. Rekomendowanym miejscem do prowadzenia takich 

warsztatów są pomieszczenia po dawnej poczcie przy ul. Przemysłowej 17. 

Rekomendowanym partnerem jest Powiatowa i Miejska Publiczna Biblioteka – Filia nr 4. 

Młodzież (13-18 lat)  

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów np. fotograficznych 

ukierunkowanych na tematykę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Rekomendowanym 

miejscem realizacji warsztatów jest przestrzeń otwarta osiedli przy ul. Przemysłowej, 

Ogrodowskiego lub Słonecznej. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie 17-tka. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/ Rodziny 

Rekomendowanym działaniem dla rodzin jest organizacja comiesięcznych spotkań pn. 

Familia na Silesii poświęconych każdorazowo innym zagadnieniom w obrębie tożsamości 

lokalnej (kuchnia śląska, gwara, styl życia, itp.). Rekomendowanym miejscem jest Placówka 

Wsparcia Dziennego przy ul. Za Torem 3. Rekomendowanym partnerem są: Stowarzyszenie 

Uskrzydleni, Stowarzyszenie 17-tka i Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja wizyt 

studyjnych. Rekomendowanymi miejscami są obszary rewitalizacji o podobnych problemach 

i historii (np. Nikiszowiec w Katowicach, Czerwiona-Leszczyny). Rekomendowanymi 

partnerami są: Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Stowarzyszenie 17-tka i Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. 

2. Niski stopień integracji społeczności lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat). 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja turniejów sportowych dla dzieci ze 

wszystkich trzech obszarów animacji (tj. ul. Słonecznej, Przemysłowej i Ogrodowskiego) 

ukierunkowanych na wzajemna integrację. Rekomendowanym miejscem do realizacji tego 

typu działań jest infrastruktura sportowo-rekreacyjna przy ul. Za Torem 3b. 

Rekomendowanymi partnerami są: Stowarzyszenie Uskrzydleni i Stowarzyszenie 17-tka. 



 

Strona | 120  

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem zwiększającym integrację młodzieży w wieku 13-18 lat jest 

organizacja spotkań tematycznych z zaproszonymi liderami młodzieżowymi (muzyk hip-

hopowy, youtuber, artysta streetartowy). Rekomendowanym miejscem realizacji warsztatów 

są pomieszczenia po dawnej poczcie przy ul. Przemysłowej 17. Rekomendowanym partnerem 

warsztatów jest Stowarzyszenie 17-tka. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/ Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja dużych wydarzeń animacyjnych (festynów, 

dużych eventów). Rekomendowanym miejscem jest kompleks rekreacyjno-sportowy przy 

ul. Za Torem 3, lub osiedla przy ul. Przemysłowej (Rybnickie Błonia) lub Ogrodowskiego 

(przestrzeń między familokami). Rekomendowanymi partnerami są: Rada Dzielnicy 

Paruszowiec-Piaski, Stowarzyszenie Uskrzydleni, Stowarzyszenie 17-tka, Stowarzyszenie 

WZW (Wolni z Wyboru).  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja szkolenia 

dotyczącego metod pracy ze społecznością lokalną ukierunkowanego na integrację. 

Rekomendowanym miejscem szkolenia są pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego przy 

ul. Za Torem 3. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

3. Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest uruchomienie grup wolontariatu młodzieżowego 

ukierunkowanego na pomoc i współorganizację wydarzeń na terenie dzielnicy Paruszowiec-

Piaski. Rekomendowanym miejscem działania są Rybnickie Błonia. Rekomendowanymi 

partnerami są: Stowarzyszenie Uskrzydleni, Stowarzyszenie 17-tka i Stowarzyszenie WZW.  

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest uruchomienie grup wolontariatu młodzieżowego 

ukierunkowanego na pomoc i współorganizację wydarzeń organizowanych na terenie 

dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Rekomendowanym miejscem działania są Rybnickie Błonia. 

Rekomendowanymi partnerami są: Stowarzyszenie Uskrzydleni, Stowarzyszenie 17-tka 

i Stowarzyszenie WZW.  

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem będącym odpowiedzią na niską aktywność społeczną 

i obywatelską rodzin zamieszkujących obszar animacji w obrębie dzielnicy Paruszowiec-

Piaski jest organizacja wspólnych festynów lub pikników rodzinnych, przy założeniu, że 
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współorganizatorami są sami mieszkańcy, którzy odpowiadają za częściowe przygotowanie 

animacji dla dzieci czy poczęstunku, biorą również udział w sprzątaniu po wydarzeniu. 

Rekomendowanym miejscem są Rybnickie Błonia (w części przyległej do ul. Przemysłowej) 

albo teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Za Torem. Rekomendowanymi partnerami przy 

takim wydarzeniu są: Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Stowarzyszenie Uskrzydleni 

i Powiatowa i Miejska Publiczna Biblioteka – Filia nr 4. 

Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest utworzenie zespołu 

roboczego odpowiedzialnego za przygotowanie rekomendacji do regulaminów planowanych 

inicjatyw obywatelskich, w taki sposób, aby ich realizacja była odpowiedzią na problem: 

Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców. Rekomendowanym miejscem 

spotkań zespołu roboczego są pomieszczenia po dawnej poczcie przy ul. Przemysłowej 17.  

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  

4. Dysproporcje pomiędzy dzielnicą Paruszowiec-Piaski, a resztą miasta 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym rozwiązaniem w odniesieniu do tego problemu dla przedstawicieli tej 

grupy jest organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy na działania związane 

z rewitalizacją. Rekomendowanym miejscem realizacji szkolenia są pomieszczenia Placówki 

Wsparcia Dziennego. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  

5. Dysproporcje między mieszkańcami rewitalizowanych ulic, a pozostałymi 

mieszkańcami dzielnicy 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym rozwiązaniem w odniesieniu do tego problemu dla przedstawicieli tej 

grupy jest organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy na działania związane 

z rewitalizacją. Rekomendowanym miejscem realizacji szkolenia są pomieszczenia Placówki 

Wsparcia Dziennego. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  

6. Brak ładu przestrzennego i estetyki otoczenia 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów i pracy przy wykorzystaniu Bajek 

obywatelskich. Rekomendowanym miejscem organizacji jest Szkoła Podstawowa nr 3. 

Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS.  
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Młodzież (13-18 lat) 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja warsztatów i tworzenie Bajek obywatelskich. 

Rekomendowane miejsce organizacji warsztatów powinno być położone poza obszarem 

animacji. Rekomendowanym partnerem jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS.  

Młodzi dorośli (18-30 lat)/ Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym, łączącym 

w sobie integrację z działaniami na rzecz poprawy estetyki otoczenia, np. warsztaty 

wikliniarskie. Rekomendowanym miejscem realizacji jest najbliższe otoczenie budynków 

mieszkalnych przy ul. Przemysłowej, Słonecznej i Ogrodowskiego. Rekomendowanym 

partnerem jest Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  

Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest utworzenie dla przedstawicieli tej grupy zespołu 

roboczego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i aktualizację dla służb miejskich 

i innych zarządców terenów zestawienia problemów dotyczących kwestii ładu przestrzennego 

i estetyki otoczenia, w postaci mapy Silesia – do zrobienia!. Rekomendowanym miejscem 

spotkań zespołu roboczego są pomieszczenia przy ul Przemysłowej 17. Rekomendowanymi 

partnerami są: Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski. 

7. Brak miejsca pełniącego rolę przestrzeni wspólnej 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli tej grupy jest organizacja wizyt studyjnych 

ukierunkowanych na aspekt funkcjonowania przestrzeni wspólnych, klubów mieszkańca czy 

świetlic, podjęcie działań w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej w pomieszczeniu 

po dawnej  poczcie, przy ul. Przemysłowej 17. Rekomendowanymi miejscami wizyt są 

obszary rewitalizacji zbliżone historycznie i społecznie do Paruszowca-Piasków. 

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski, Stowarzyszenie 17-

tka i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.  

8.Indywidualizacja działań, niski poziom realizacji działań w oparciu o zasadę 

partnerstwa 

Młodzi dorośli (18-30 lat) 

Rekomenduje się włączanie przedstawicieli tej grupy wiekowej - na zasadzie wsparcia 

wolontaryjnego – w przygotowanie i organizacje wydarzeń i imprez realizowanych na terenie 
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dzielnicy. Rekomendowanym miejscem są Rybnickie Błonia. Rekomendowanym partnerem 

jest Stowarzyszenie 17-tka. 

Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych rodzinnych spotkań 

animacyjnych realizowanych przez samych rodziców dla rodzin z dziećmi z osiedli przy 

ul. Przemysłowej, Słonecznej i Ogrodowskiego. Rekomendowanymi partnerami są: Rada 

Dzielnicy Paruszowiec-Piaski i Stowarzyszenie 17-tka. 

Lokalni liderzy przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych spotkań zespołów roboczych, 

w trakcie których będą wypracowywane plany dotyczące wspólnie organizowanych 

przedsięwzięć przy uwzględnieniu zasad partnerstwa. Rekomendowanym miejscem do prac 

Zespołu Roboczego są pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego. Rekomendowanymi 

partnerami są: Rada Dzielnicy Paruszowiec-Piaski oraz przedstawiciele grup nieformalnych 

i lokalnie działających instytucji i organizacji.  

 

Uwagi dodatkowe. W trakcie działań animacyjnych na obszarach w obrębie dzielnicy 

Paruszowiec-Piaski stwierdzono, iż Seniorzy działający w tej dzielnicy są specyficzną grupą, 

która nie potrzebuje wsparcia w obszarze rewitalizacji. Grupa ta charakteryzuje się wysokim 

stopniem aktywizacji, integracji społecznej. Seniorzy prowadzą wiele działań w różnych 

obszarach. W związku z tym w ramach PAP nie wskazano działań dla tej grupy, jako 

wskazówek dla rozwiązania poszczególnych problemów, grupę tę raczej należy postrzegać 

jako partnerów do działań.  
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5.5. Matryca problemowa dla obszaru animacji w obrębie dzielnicy Śródmieście wraz z rekomendacjami 

Matryca problemowa 
(Zestawienie zdiagnozowanych problemów, potencjalnych odbiorców i sugerowanych rozwiązań) 

Problemy i potrzeby 

Grupy odbiorców 

Dzieci 

(7 – 13 lat) 
Młodzież 

(13-18 lat) 
Młodzi dorośli 

(18-30 lat) 
Rodziny Seniorzy 

Lokalni liderzy 

przedstawiciele 

mieszkańców, NGO, 

instytucji i grup 

nieformalnych 

Niska aktywność 

społeczna i obywatelska 

mieszkańców 
 

1.2 [W, BOb, WSzk, 

STem] 

1.1 [ALok, WSzk, 

WKult] 
2 [ILok] 

1.1 [WSzk] 
2 [ILok] 

 
1.3 [WSzk, STem, 

Siec] 
2 [ILok] 

Niski stopień integracji 

społeczności lokalnej 
1.2 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.2 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.1 [STem, ALok, 

WKult] 
1.1 [WSzk, ALok, 

WKult] 
1.1 [WSzk, STem, 

ALok, WKult] 

1.1 [ALok] 
1.3 [Siec] 
2 [ILok] 

Poczucie słabej 

tożsamości lokalnej 
1.2 [EReg, ALok] 1.2 [EReg, ALok] 

1.1 [Wszk, ALok, 

WKult] 
1.1 [Wszk, ALok, 

WKult] 
1.1 [ALok, WKult, 

WSzk] 
1.3 [Siec, WSt] 

2 [ILok] 

Niska jakość przestrzeni 

wspólnych wokół miejsca 

zamieszkania 
1.2 [WSzk] 

1.2 [WSzk] 
1.3 [WPP] 

1.3 [SBad, WPP] 
2 [ILok] 

1.3 [WSzk, WPP] 
2 [ILok] 

1.3 [WSzk, WPP] 
2 [ILok] 

1.3 [WSzk, Siec] 
2 [ILok] 
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Rekomendacje do działań animacyjnych w obrębie dzielnicy Śródmieście 

1. Niska aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców  

Młodzież (13-18 lat)   

Rekomendowanym rozwiązaniem niskiej aktywności społecznej i obywatelskiej wśród dzieci 

w wieku 13 - 18 lat jest organizacja warsztatów obywatelskich połączonych z pisaniem Bajek 

obywatelskich dla przedszkolaków. Bajki obywatelskie mają mieć charakter edukacyjny 

z treściami ważnymi dla społeczności, takimi jak ekologia, wspólne przestrzenie, dobro 

wspólne. Innym działaniem skierowanym do młodzieży są warsztaty promujące wolontariat 

w szkołach, gdzie działają kluby wolontariusza. Rekomendowanym miejscem realizacji 

warsztatów jest forma wyjazdowa. Rekomendowanymi partnerami są szkoły podstawowe 

i Centrum Organizacji Pozarządowych (prowadzone przez stowarzyszenie CRIS). 

Młodzi dorośli (18-30 lat)/Rodziny 

Rekomendowanym działaniem jest organizacja cyklicznych wydarzeń dla mieszkańców np. 

ukierunkowanych na wspólne sprzątanie np. rzeki Nacyny, brudnych zakątków dzielnicy. 

Rekomendowanym partnerem jest Centrum Organizacji Pozarządowych, organizacje 

społeczne, Urząd Miasta.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych  

Rekomendowanym rozwiązaniem jest organizacja grupowych, moderowanych spotkań 

o charakterze edukacyjnym, ukierunkowanych na zagadnienia związane z pozyskiwaniem 

środków na działalność społeczną, przygotowywania wniosków grantowych, wyszukiwanie 

źródeł finansowania czy sposobów realizacji projektów o charakterze społecznym. Pomoc 

w tworzeniu budżetów obywatelskich na rzecz dzielnicy. Innym proponowanym działaniem 

jest tematyczne sieciowanie np.: wokół dzieci i młodzieży w dzielnicy, sportu, kultury. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest siedziba Rady Dzielnicy, PIT Halo! Rybnik, 

Centrum Organizacji Pozarządowych. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy 

Śródmieście, przedstawiciele NGO. 

2. Niski stopień integracji społeczności lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Proponowanym rozwiązaniem jest organizacja czasu wolnego dzieciom popołudniami lub 

w czasie wakacji poprzez organizację zajęć np.: kolorowa Dworcowa – gry i zabawy 

podwórkowe, czy Zaczarowany ogród. Organizacja cyklicznych zajęć dodatkowych w czasie 

roku szkolnego z nauki pływania, tańca, zajęcia z lego. Rekomendowanym miejscem 

realizacji jest świetlica PWD Centrum, podwórka osiedlowe np.: przy ul. Dworcowej, PIT 
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Halo! Rybnik. Rekomendowanymi partnerami są świetlica środowiskową PWD Centrum, 

SP nr 1, które skupiają dzieci i młodzież z tego terenu. 

Młodzież (13-18 lat) 

Rekomenduje się działania jak dla grupy Dzieci, ponadto rekomendowanym działaniem jest 

organizacja wspólnych wyjazdów edukacyjnych dla różnych wymieszanych grup młodzieży 

z różnych środowisk (świetlica, szkoły). Rekomendowanym miejscem realizacji jest wyjazd 

do innej dzielnicy np.: do innej szkoły, społeczności, lub wyjazdy edukacyjne i turystyczne. 

Rekomendowanymi partnerami są świetlica środowiskową PWD Centrum, szkoły 

podstawowe, oraz ponadpodstawowe.  

Młodzi dorośli (18-30 lat)  

Rekomendowanym działaniem jest organizacja grilli sąsiedzkich, festynów integracyjnych 

w społecznościach szkolnych (SP nr 1 oraz SP nr 9), pikników tematycznych (skwer POW, 

park przy kampusie). Proponuje się także dostępne darmowe wydarzenia kulturalne 

np.: w bibliotece – bajki dla dzieci, na deptaku – koncerty muzyczne, spotkania tematyczne 

związane z pasjami, zainteresowaniami. Rekomendowanym miejscem jest Biblioteka 

Publiczna, szkoły, parki. Rekomendowanymi partnerami są biblioteka, szkoły, PIT Halo! 

Rybnik, organizacje społeczne. 

Rodziny  

Proponowanym działaniem jest organizacja warsztatów rodzinnych, podczas których grupa 

wytwarza rękodzieło np.: warsztaty Eco rodzina (realizowane w ramach inicjatyw 

obywatelskich) wspólne robienie ozdób świątecznych, kompozycji kwiatowych, budowa 

karmników itp.: warsztaty kulinarne/cukiernicze, wykonywanie wspólnego deseru, 

współpraca ze świetlicą środowiskową PWD Centrum, która skupia rodziny z tego terenu. 

Innym rekomendowanym działaniem jest organizacja grilli sąsiedzkich, festynów 

integracyjnych w społecznościach szkolnych (SP nr 1 oraz SP nr 9), pikników tematycznych 

(skwer POW, park przy kampusie). Proponuje się także dostępne darmowe wydarzenia 

kulturalne np.: w bibliotece – bajki dla dzieci, na deptaku – koncerty muzyczne. 

Rekomendowanym miejscem realizacji Skwer POW, park przy kampusie, szkoły, świetlica 

PWD Centrum, okolice ul. Dworcowej. Rekomendowanym partnerem jest PIT Halo! Rybnik, 

szkoły, Rada Dzielnicy Śródmieście. 

Seniorzy  

Proponowanym działaniem jest organizacja warsztatów rękodzielniczych 

międzypokoleniowych np.: Eco rodzina (realizowane w ramach inicjatyw obywatelskich). 

Ważnym dla seniorów działaniem jest udział w darmowych wydarzeniach kulturalnych, 
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takich jak np.: wieczorki taneczne lub spotkania w formie biesiady. Także dostępność do 

działań prozdrowotnych np.: ćwiczenia sportowe, wykłady tematyczne dot. zdrowia. 

Współpraca z Radą Dzielnicy Śródmieście, MOSiR-em, Klubem Sportów Walki Baca K-1 

Rybnik (zajęcia sportowe), Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Proponowanym działaniem jest organizacja przez lokalnych liderów przedsięwzięć dla 

społeczności lokalnej służących budowaniu lokalnego partnerstwa, podtrzymywaniu stałych 

relacji i podejmowaniu wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczności. 

Rekomendowanymi partnerami jest PIT Halo! Rybnik, Centrum Organizacji Pozarządowych. 

3. Poczucie słabej tożsamości lokalnej 

Dzieci (7 – 13 lat) 

Rekomendowanym rozwiązaniem słabej tożsamości lokalnej wśród dzieci w wieku 7 – 13 lat 

jest organizacja aktywnych spacerów po dzielnicy w formie gry miejskiej, w ramach których 

dzieci będą zwiedzać dzielnicę poprzez rozwiązywanie zagadek i wykonywanie zadań 

związanych z historią oraz dziedzictwem kulturowym tego miejsca. Do współpracy przy 

realizacji spacerów można wykorzystać zasoby Punktu Informacji Turystycznej Halo! Rybnik 

(mapy, widokówki, foldery). Innym działaniem rekomendowanym są warsztaty np.: kulinarne 

– kulanie klusek. Rekomendowanym partnerem jest PIT Halo! Rybnik, świetlica PWD 

Centrum. 

Młodzież (13-18 lat)  

Rekomendowanym rozwiązaniem słabej tożsamości lokalnej wśród młodzieży w wieku 13 -

18 lat jest organizacja aktywnych spacerów po dzielnicy w formie gry miejskiej, w ramach 

których młodzież będzie zwiedzać dzielnicę  rozwiązując zagadki i wykonując zadania 

związane  z historią oraz dziedzictwem kulturowym tego miejsca. Do współpracy przy 

realizacji spacerów można wykorzystać zasoby Punktu Informacji Turystycznej Halo! Rybnik 

(mapy, widokówki, foldery). Innym działaniem rekomendowanym są warsztaty np.: kulinarne 

– kulanie klusek; artystyczne np.: tworzenie rybek, herbu miasta itp. Rekomendowanymi 

partnerami jest PIT Halo! Rybnik, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)  

Rekomendowanym rozwiązaniem słabej tożsamości lokalnej wśród młodych dorosłych jest 

organizacja spacerów tematycznych (szlakiem kobiet, przedsiębiorców, urzędów itp.) po 

dzielnicy z przewodnikiem miejskim, w ramach którego uczestnicy będą zwiedzać dzielnicę 

i poznawać dziedzictwo kulturowe tego miejsca. Do tej grupy odbiorów proponuje się 

uatrakcyjnienie spaceru np. poprzez występy artystyczne w przebraniu z epoki. Innym 
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działaniem jest organizacja spotkań, na które będą zapraszani specjaliści z danej dziedziny 

np.: artyści. Do współpracy przy realizacji spacerów można wykorzystać PIT Halo! Rybnik 

oraz Muzeum w Rybniku.  

Rodziny  

Rekomendowaną odpowiedzią na zidentyfikowaną słabą tożsamość lokalną wśród rodzin jest 

organizacja warsztatów artystycznych z elementami historii oraz dziedzictwa np.: warsztaty 

ceramiczne „Ulep sobie miasto, warsztaty z tworzenia mozaik o dzielnicy. Do współpracy 

przy realizacji warsztatów można wykorzystać PIT Halo! Rybnik, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej, lokalnych artystów plastyków. Innym działaniem jest organizacja spotkań 

historycznych dotyczących konkretnych kamienic, dzielnicy, miasta oraz spotkań z osobami, 

które są zawiązane z miastem, regionem, które opowiadają o regionie np.: gwarą, znają 

historie miejsc. Proponowanym działaniem dla rodzin są wycieczki po regionie, również 

rowerowe np.: Szlakiem rewitalizowanych dzielnic, podczas których uczestnicy docierają do 

lokalnych atrakcji turystycznych. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy, PIT 

Halo! Rybnik, Muzeum, Biblioteka Publiczna.  

Seniorzy  

Rekomendowanym rozwiązaniem słabej tożsamości lokalnej wśród seniorów jest organizacja 

spacerów tematycznych (szlakiem kobiet, przedsiębiorców, urzędów, itp.) po dzielnicy 

z przewodnikiem miejskim, w ramach którego uczestnicy będą zwiedzać dzielnicę 

i poznawać dziedzictwo kulturowe tego miejsca. Do współpracy przy realizacji spacerów 

można wykorzystać Punkt Informacji Turystycznej Halo! Rybnik oraz Muzeum w Rybniku. 

Innym działaniem jest organizacja spotkań historycznych dotyczących konkretnych kamienic, 

dzielnicy, miasta. Spotkania z osobami, które są zawiązane z miastem, regionem, które 

opowiadają o regionie np.: gwarą, znają historie miejsc. Proponowanym działaniem dla 

seniorów są także wycieczki po regionie, również rowerowe np.: Szlakiem rewitalizowanych 

dzielnic, podczas których uczestnicy docierają do lokalnych atrakcji turystycznych. 

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy, Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla przedstawicieli grup jest organizacja wizyt studyjnych 

w regionie z poznawaniem rozwiązań związanych z budowaniem tożsamości lokalnej 

w innych miastach np.: do osiedla robotniczego Katowice-Nikiszowiec i Czerwionki–

Leszczyn na Zabytkowe Osiedle Patronackie Kopalni Dębieńsko  
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4. Niska jakość przestrzeni wspólnych wokół miejsca zamieszkania 

Dzieci (7 – 13 lat)  

Rekomendowanym działaniem dla dzieci są warsztaty z tworzenia przestrzennych makiet pt.: 

Moje wymarzone podwórko, podczas którego powstają formy przestrzenne wymyślonych 

bajecznych podwórek oraz innych warsztatów urbanistycznych. Działanie można realizować 

podczas pikników i festynów rodzinnych. Rekomendowanym miejscem realizacji są parki, 

podwórka, osiedla. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy, NGO. 

Młodzież (13-18 lat)   

Rekomendowanym działaniem są warsztaty edukacyjne planowania przestrzennego, podczas 

których uczestnicy uczą się podstaw planowania przestrzennego. Rekomendowanym 

miejscem realizacji są szkoły, świetlica PWD Centrum, PIT Halo! Rybnik. 

Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy, NGO. 

Młodzi dorośli (18-30 lat)  

Rekomendowanym działaniem dla młodych dorosłych jest przeprowadzanie spacerów 

badawczych, podczas których powstają mapy konkretnych miejsc, gdzie powinna nastąpić 

interwencja – remont, nasadzenie roślin, poprawa lub dodanie infrastruktury (ławki, kosze 

na śmieci). Rekomendowanym miejscem realizacji jest całe Śródmieście. Rekomendowanym 

partnerem jest Rada Dzielnicy, NGO oraz Urząd Miasta Rybnika. 

Rodziny  

Rekomendowanym działaniem dla rodzin są warsztaty, konsultacje partycypacyjne, podczas 

których uczestnicy decydują jakiej przestrzeni najbardziej oczekują, co spełni ich oczekiwania 

i potrzeby. Innym proponowanym działaniem jest organizacja warsztatów ogrodniczych 

i upiększanie małych powieszeni wspólnych roślinami. Rekomendowanym miejscem 

realizacji jest całe Śródmieście. Rekomendowanym partnerem jest Rada Dzielnicy, NGO. 

Seniorzy  

Rekomendowanym działaniem są warsztaty, konsultacje partycypacyjne podczas których 

uczestnicy decydują, jakiej przestrzeni najbardziej oczekują, co spełni ich potrzeby. 

Rekomendowanym miejscem realizacji jest całe Śródmieście. Rekomendowanym partnerem 

jest Rybnicka Rada Seniorów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, nieformalne grupy seniorów, 

Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Lokalni liderzy, przedstawiciele mieszkańców, NGO, instytucji i grup nieformalnych 

Rekomendowanym działaniem dla lokalnych grup są interwencje poprzez planowanie 

partycypacyjne konkretnych przestrzeni, ale również poprzez oddolne działania kulturalne 

pokazujące atrakcyjne miejsca w dzielnicy np. plenerowe wystawy zdjęć, powstanie murali, 
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nasadzenie roślin w miejscach, które tego potrzebują. Rekomendowanym miejscem realizacji 

jest cała dzielnica Śródmieście. Rekomendowanym partnerem jest Urząd Miasta, Centrum 

Organizacji Pozarządowych. 
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6. Bezpośredni realizatorzy 

Rozdział dotyczy zidentyfikowania i pozyskania spośród interesariuszy bezpośrednich 

realizatorów zadań o charakterze animacji społecznej na obszarze rewitalizowanym.  

Zadania w zakresie identyfikowania bezpośrednich realizatorów realizowane były 

w oparciu o wiedzę i bezpośrednie doświadczenia w pracy animacyjnej. Wykorzystane do 

tego zostały głównie kontakty i relacje posiadane przez stowarzyszenia CRIS i 17-tka. W celu 

zapewnienia szerokiego dostępu do informacji dla podmiotów angażowanych, działania 

prowadzone były równolegle na kilka sposobów: 

 weryfikacja dostępnych baz danych – praca w tym zakresie polegała na analizie  

i wytypowaniu podmiotów działających i/lub mających siedzibę na terenach dzielnic 

objętych działaniami zadania publicznego. Analizowano bazy organizacji 

pozarządowych, instytucji kultury, mikro-przedsiębiorców, świetlic środowiskowych.  

 wykorzystanie własnych baz kontaktów realizatorów zadania Rybnik reWITA – 

zespół projektowy wykorzystał do identyfikowania potencjalnych bezpośrednich 

realizatorów własne bazy danych oraz własne kontakty, które były gromadzone 

w czasie realizacji różnorodnych działań, wynikających z przedmiotu zainteresowań 

organizacji. 

 współpraca z Urzędem Miasta Rybnika – współpraca w tym zakresie polegała 

na wsparciu w docieraniu z informacją i zaproszeniem do działań podmiotów 

współpracujących z poszczególnymi wydziałami Urzędu. Wykorzystano bazy 

mailingowe oraz zamieszczono informacje o realizacji zadania publicznego wraz 

z zaproszeniem do udziału w nim na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta 

Rybnika (https://www.rybnik.eu/rewitalizacja/) 

 identyfikacja poprzez zasoby dostępne w internecie – została przeprowadzona 

analiza baz NGO, instytucji kultury, mikroprzedsiębiorców, usługodawców, lokalnych 

artystów, podmiotów ekonomii społecznej, wnioskodawców i twórców projektów do 

budżetu obywatelskiego dostępnych w sieci. Zidentyfikowane w ten sposób podmioty, 

jako potencjalni bezpośredni realizatorzy, zaproszeni zostali do udziału w projekcie.  

 praca bezpośrednio w przestrzeniach miasta – poprzez bezpośrednie kontakty 

z mieszkańcami i sieć kontaktów własnych animatorów następowała dalsza 

identyfikacja liderów lokalnych środowisk, podmiotów formalnych i nieformalnych 

(organizacje pozarządowe, lokalni mikro/mali przedsiębiorcy, aktywiści, lokalne 

punkty kultury i  ośrodki życia społecznego, kluby sportowe, szkoły, instytucje 

https://www.rybnik.eu/rewitalizacja/
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wsparcia społecznego, podmioty ekonomii społecznej, streetworkerzy, grupy 

nieformalne i inni); praca ta realizowana była przez cały okres realizacji zadania 

publicznego Rybnik reWITA.  

Praca terenowa przyjmowała różne oblicza. Sposób działania, miejsce i czas spotkań 

były indywidualnie regulowane przez animatorów, którzy – w związku z ich doświadczeniem 

i kompetencjami – mieli zapewnioną swobodę działania. Zadania animatorów w zakresie 

identyfikacji lokalnych liderów i osób o podwyższonej aktywności związane były 

m.in. z nawiązywaniem nowych, bezpośrednich kontaktów ze zdefiniowanymi w danej 

okolicy podmiotami, z docieraniem do kolejnych osób poprzez wykorzystanie sieci połączeń: 

 system poleceń – zidentyfikowani i zachęceni do udziału w programie bezpośredni 

realizatorzy polecali dołączenie do działań podejmowanych w ramach zadania Rybnik 

reWITA kolejnym znajomym, zachęcali do udziału kolejnych potencjalnych 

partnerów. 

 informacja i działania w mediach społecznościowych – na portalu 

społecznościowym Facebook założono fanpage zadania publicznego w celu promocji 

realizowanych działań i zwiększenia grupy odbiorców wydarzeń 

(https://www.facebook.com/rybnikrewita). Fanpage okazał się również doskonałym 

narzędziem komunikacji. Strona zgromadziła 689 obserwatorów (26.09.2018 r.). 

Do promocji strony wykorzystano w pierwszym etapie profile realizatorów zadania 

(Stowarzyszeń CRIS i 17-tka) oraz udostępnianie informacji na prywatnych profilach 

osób realizujących zadanie, lokalnych aktywistów. Dalej promocja ta była realizowana 

już przez kolejne angażujące się osoby i podmioty. Dodatkowo powstało 5 grup 

dotyczących działań na poszczególnych obszarach moderowanych przez animatorów 

i wykorzystywanych do planowania działań i wymiany informacji pomiędzy 

bezpośrednimi realizatorami. 

 konkursy na realizacje inicjatyw obywatelskich – w związku z ogłoszonymi 

konkursami na realizacje inicjatyw obywatelskich pojawiali się nowi bezpośredni 

realizatorzy.  

Baza bezpośrednich realizatorów: 

Podmioty i osoby wpisane do Bazy bezpośrednich realizatorów podpisały deklarację 

przystąpienia do Bazy z informacją o: obszarze działania, podejmowaną tematyką i grupą 

docelową działań. Baza jest produktem otwartym, co oznacza, że kolejne podmioty mogą być 

https://www.facebook.com/rybnikrewita
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identyfikowane i dodawane również po zamknięciu realizacji zadania. Ze względu na ochronę 

danych osobowych Baza znajduje się w Urzędzie Miasta. Za zgodą osób w niej 

umieszczonych możliwe jest przekazanie kontaktu nowym podmiotom i osobom planującym 

realizację działań na obszarach rewitalizacji. 

W wyniku podejmowanych działań powstała Baza bezpośrednich realizatorów zawierająca: 

 nazwę podmiotu / imię nazwisko osoby 

 dane kontaktowe: mail, telefon/adres  

 imię i nazwisko osoby do kontaktu (dotyczy podmiotów prawnych)  

 obszar działania – dzielnica strefa działań  

 grupę docelową 

 możliwe formy współpracy / zasoby możliwe do udostępnienia Inne dane ważne dla 

przystępującego do Bazy  

Ostatecznie do Bazy wpisano 44 Bezpośrednich Realizatorów, w tym: 

- 6 mikroprzedsiębiorców 

- 3 grupy nieformalne 

- 9 instytucji, 

- 6 organizacji pozarządowych 

- 20 osób prywatnych 

 

Wzór Deklaracji przystąpienia do Bazy Bezpośrednich Realizatorów stanowi załącznik nr 8 

do Programu. 
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7. Realizacja Programu na tle innych działań rewitalizacyjnych 

Działania animacyjne i pobudzające partycypację mieszkańców poszczególnych 

podobszarów podejmowane w ramach Programu animacyjno-partycypacyjnego należy 

postrzegać, jako składowe procesu rewitalizacji podejmowanego na terenie Rybnika. Takie 

ujęcie pociąga za sobą również konieczność spojrzenia na Program z perspektywy innych 

podejmowanych działań i właściwego umiejscowienia podejmowanych działań w stosunku do 

innych przedsięwzięć lub interwencji. 

Odnosząc się bezpośrednio do PAP, jak i innych działań na rzecz rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych podejmowanych przez rybnicki samorząd w trakcie jego 

wdrażania, warto zwrócić uwagę na następujące dwa działania wykorzystujące pozytywne 

efekty programu PAP: 

1. wsparcie dla działań o charakterze planowania przestrzennego (przestrzeni wspólnych 

osiedli mieszkaniowych)/ zmiany sposobu zagospodarowania obszarów; 

2. poprawa komunikacji oraz lepsze reagowanie na sygnalizowane potrzeby/problemy, 

lepsze rozwiązywanie lokalnych konfliktów. 

Wśród działań podejmowanych w 2018 roku na obszarach animacji zorganizowano 

również warsztaty poświęcone zagospodarowaniu części wspólnych 6 osiedli 

mieszkaniowych, w tym również dawnych osiedli patronackich (osiedli familoków). Tego 

typu działania prowadzone przy udziale architektów, urbanistów oraz specjalistów innych 

branż zakładają aktywny udział mieszkańców zamieszkujących te obszary. Takie założenie 

opisywane jest czasem jako próba włączenia nieprofesjonalistów w proces projektowania 

i realizacji zamierzeń planistycznych prowadzonych przez profesjonalistów. Bardzo często 

w tym procesie pojawiają się wyzwania takie jak: bierność mieszkańców, nowa (dla 

uczestników) fachowa terminologia utrudniająca włączenie się w tematykę spotkania, brak 

poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, brak praktyki stosowania tego typu 

działań i inne. Jest to szczególnie intensywne na obszarze rewitalizacji, który cechuje silna 

kumulacja różnych problemów społecznych, w tym w szczególności apatia i relatywnie niski 

poziom partycypacji społecznej.  

Prowadzone działania animacyjne w ramach PAP pozwoliły w pierwszej fazie 

na obudzenie lokalnej społeczności i w dalszych działaniach na ich stopniowe wzmacnianie. 

Działania te w wyraźny sposób przyczyniły się do włączenia się (części) mieszkańców 

w proces partycypacyjnego planowania przestrzeni wspólnych osiedli – uczestniczyły w nich 

osoby uaktywnione w procesie animacji obszaru.  
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W efekcie, jako wartość dodaną PAP, uzyskano poprawę jakości procesów 

partycypacyjnych w zakresie planowania sposobu zagospodarowania osiedli. 

Drugim obszarem, gdzie dostrzeżono pozytywne skutki wdrażania działań 

animacyjnych jest komunikacja na linii mieszkańcy – władze miasta w zakresie lokalnych 

potrzeb i problemów, wynikająca z obecności animatora lokalnego na obszarze rewitalizacji.  

Wdrożenie PAP na podobszarach rewitalizacji, rozpoczynające się od diagnozy tych 

podobszarów, pokazało, iż w opinii części mieszkańców miejsca przez nich zamieszkiwane 

cechuje stan wymagający interwencji, a zgłaszane potrzeby/problemy/usterki nie są 

przyjmowane do realizacji. Wprowadzenie na podobszary rewitalizacji, w lokalne 

środowiska, animatorów lokalnych pozwoliło z jednej strony na lepsze rozeznanie 

w istniejących problemach obszarów, również infrastrukturalnych, technicznych 

i przestrzennych oraz lepsze reagowanie na tego typu zdarzenia, a z drugiej na lepszą 

komunikację z mieszkańcami w przypadku kwestii bardziej złożonych, wymagających 

ustaleń z innymi podmiotami lub przeprowadzenia większych inwestycji. Wartością dodaną 

jest tutaj informacja zwrotna płynąca do władz miasta (i Urzędu Miasta), pozwalająca 

na podjęcie właściwych działań naprawczych i innych – komunikacja wielokanałowa 

i responsywność.  

Poniżej podano przykłady zgłaszanych problemów i sygnalizowanych potrzeb oraz 

odpowiedź na te zgłoszenia (sposób ich wykonania): 

Tabela 2. Wybrane zgłoszone problemy na obszarach animacji i sposób ich realizacji. 

Lp. Zgłoszony problem/potrzeba Sposób realizacji sprawy 

1. Chwałowice / Potrzeba 

zagospodarowania, renowacji oraz 

ubogacenia placów zabaw będących 

w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej 

i Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum 

(osiedle familoków ujęte w Gminnej 

Ewidencji Zabytków). 

Opracowano koncepcję architektoniczno-

urbanistyczną na zagospodarowanie 

przestrzeni wspólnych osiedla, która 

została stworzona na bazie 

przeprowadzonych warsztatów 

z aktywnym udziałem mieszkańców 

osiedla, przedstawicieli wspólnoty 

mieszkaniowej oraz spółdzielni 

mieszkaniowej. Prowadzono również 

konsultacje z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków ws. ograniczeń wynikających 

z ujęcia osiedla w Gminnej Ewidencji 

Zabytków oraz możliwych form 

modernizacji obiektów. 

Urząd Miasta Rybnika zorganizował 

spotkanie z Zarządem Spółdzielni Centrum 

oraz przedstawicielami wspólnoty 
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Lp. Zgłoszony problem/potrzeba Sposób realizacji sprawy 

mieszkaniowej w celu przedstawienia 

możliwości aplikowania o środki UE 

w ramach RPO WSL 2014-2020 

(Poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych - RIT) 

na wdrożenie opracowanej koncepcji. 

2. Niedobczyce / Brak miejsca spotkań 

społeczności lokalnej. 

Stowarzyszenie 17-tka wynajęło lokal 

na obszarze rewitalizacji, w którym 

uprzednio działał sklep spożywczy, gdzie 

animator z udziałem mieszkańców 

zaadaptowali go na miejsce spotkań. 

3. Niewiadom / Brak stacjonarnych 

koszy na śmieci wzdłuż całego 

odcinka ulicy Morcinka od ZSP nr 2 

do skrzyżowania z ulicą Sportową 

Rybnickie Służby Komunalne 

zamontowały dodatkowe kosze na śmieci 

(przy szkole, na skrzyżowaniu ulic 

Morcinka i Sportowej, w połowie drogi 

pomiędzy poprzednimi lokalizacjami). 

4. Paruszowiec-Piaski / Uboga 

i nieatrakcyjna oferta animacyjna dla 

dzieci 

Działania rewitalizacyjne ujęto w rocznym 

Programie Współpracy Miasta Rybnika 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego.  

Ponadto podobszar rewitalizacji wsparty 

jest w działaniach podejmowanych 

w ramach projektu reWITA realizowanego 

w latach 2019-2020 przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rybniku 

w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi, dofinansowanego z EFS 

w ramach RPO WSL 2014-2020 

(9.1.2.Wzmocnienie potencjału społeczno - 

zawodowego społeczności lokalnych - 

RIT). 

5. Śródmieście / Przejście w pasażu 

między ul. Łony, a ul. Sobieskiego 

wymaga remontu. Mieszkańcy nie 

mają  konkretnej informacji,  czy 

miasto zamierza remontować to 

przejście i kiedy. 

W ramach inicjatywy obywatelskiej 

wykonano mural na jednej ze ścian 

kamienicy położonej w pasażu, dzięki 

czemu poprawiono estetykę miejsca. 

Mural upamiętnia 100-lecie przyznania 

kobietom praw wyborczych. Mural 

wykonała artystka Mona Tusz, prace 

przygotowawcze i porządkowe 

na potrzeby inicjatywy przeprowadził 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

Źródło: opracowanie UM Rybnika. 
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Doświadczenie projektu oraz wcześniejszych działań pokazują, że w dużej części 

sygnalizowane potrzeby i problemy oraz oczekiwania mają charakter małych ulepszeń, 

niewielkich napraw i nie są to duże inwestycje, ani tzw. projekty flagowe. Zdarzają się 

również i takie, których realizacja wymaga uzgodnień kilku instytucji. 

Reasumując, powyższe dwa przykłady ilustrują i potwierdzają pozytywny wpływ PAP 

na jakość prowadzenia procesu rewitalizacji i należy je postrzegać jako wartość dodaną 

wdrażania Programu animacyjno-partycypacyjnego. 
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8. Ewaluacja 

Program animacyjno-partycypacyjny określa ramy działalności animacyjnej 

w zakresie wspólnie podejmowanych działań na rzecz rewitalizacji wybranych podobszarów 

miasta Rybnika.  

Częścią główną dokumentu jest matryca problemowa, łącząca zidentyfikowane 

problemy, grupy odbiorców działań i sugerowane do wprowadzenia rozwiązania. Sugerowane 

do wprowadzenia lub wzmocnienia rozwiązania dotyczą trzech obszarów: animacji, edukacji 

i partycypacji i to te obszary będą poddawane ocenie ewaluacyjnej.  

Prowadzona ewaluacja ma w założeniu przyczynić się do krytycznej oceny wartości 

i skuteczności sugerowanych rozwiązań, a ich podsumowanie – w formie raportu – będzie 

stanowiło podstawę do sformułowania rekomendacji i aktualizacji programu na kolejny okres 

realizacji. 

Ocena wartości i skuteczności sugerowanych rozwiązań – a w domyśle całego 

Programu animacyjno partycypacyjnego – powinna być realizowana przy wykorzystaniu 

metodologii badań naukowych, a stosowane podejścia metodologiczne powinny odpowiadać 

celom i zakresowi badania. Proponowane metody badawcze: 

1. wypowiedzi uczestników działań zaangażowanych w proces rewitalizacji lub w nich 

uczestniczących osobno dla każdego z podobszarów objętych programem, 

np. poprzez zogniskowane wywiady grupowe, wywiady indywidualne z osobami 

posiadającymi szeroką wiedzę na temat sposobu wdrażania PAP i jego wpływu, 

ankiety i inne,  

2. obserwacja realizowana przez cały okres realizacji PAP przez przedstawicieli 

organizacji wdrażających Program, Urzędu Miasta oraz animatorów, dotycząca 

przebiegu wdrażania Programu i jego poszczególnych komponentów, 

3. analiza danych zastanych (desk research), w tym raportów i innych materiałów 

podsumowujących poszczególne etapy wdrażania, np. okresowe sprawozdania 

z realizacji Programu, regulaminy konkursów, materiały informacyjne, programy 

warsztatów i listy uczestników, lista i dokumentacja wybranych inicjatyw 

obywatelskich i inne. 

Badania powinny umożliwić włączenie dwóch kluczowych grup uczestniczących 

w realizacji Programu: 

a. przedstawicieli mieszkańców uczestniczących w procesie rewitalizacji poprzez 

działania PAP z każdego terenu objętego działaniami.  
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b. przedstawicieli instytucji, organizacji i grup nieformalnych zaangażowanych 

w proces rewitalizacji poprzez działania zgodne z PAP.  

Ewaluacja przeprowadzana będzie w oparciu o jakościowe podejście badawcze. 

Poniżej zamieszczono propozycję pytań badawczych: 

 Czy Program został zrealizowany zgodnie z założeniami? 

 Czy wskazane w diagnozie problemy są wciąż aktualne? Czy diagnoza lokalnych 

potencjałów jest aktualna? 

 Do jakich odbiorców kierowano działania animacyjne/szkoleniowo-

edukacyjne/zwiększające poziom partycypacji i jakie narzędzia kierowano do 

poszczególnych grup? 

 W jakim stopniu zasoby przeznaczone na animację były wystarczające do osiągnięcia 

zaplanowanych celów? 

 Jakie korzyści przyniosło wdrożenie Programu uczestnikom i organizatorom? 

 Czy mieszkańcy maja poczucie, że mogą wpłynąć na zmianę sytuacji, otoczenia lub 

wpływać na decyzje dotyczące ich społeczności? 

 Jakie czynniki wewnętrzne/zewnętrzne wpływały na jakość, skuteczność 

i efektywność  prowadzonych działań? 

 Jakie problemy napotyka interwencja  

 Czy pojawiają się sieci współpracy/współpraca międzyinstytucjonalna lub 

międzysektorowa?  

 Jakie efekty w zakresie współpracy osób/grup/organizacji/instytucji zostały 

osiągnięte? 

 Czy działania zaplanowane w PAP są adekwatne do identyfikowanych potrzeb 

i problemów? 

 Czy zachodzi konieczność zmiany założeń PAP? 

 Jakie zmiany powinny być wprowadzone, aby zwiększyć jakość, efektywność, 

skuteczność, użyteczność działań w poszczególnych obszarach? 

W odniesieniu do faktu, iż realizacja działań animacyjnych oparta została o trzy 

obszary aktywności: obszar aktywizacji, obszar edukacji i obszar partycypacji, należy zwrócić 

uwagę, iż kluczowe są dwa następujące wymiary: (1) wpływ Programu na aktywność 

mieszkańców, oraz (2) poziom wykorzystania stosowanych narzędzi w ramach Programu. 

W tym celu proponuje się stosowanie następujących wskaźników ilościowych obrazujących 

te zagadnienia: 
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 liczba liderów lokalnych zaangażowanych w organizację 

wydarzeń/warsztatów/spotkań lokalnych, 

 liczba zgłoszonych inicjatyw obywatelskich. 

Możliwe jest uzupełnienie powyższego zestawu o dalsze wskaźniki. 

Z procesu ewaluacji sporządzany jest raport podsumowujący wyniki badania, który 

obowiązkowo zawiera: cele ewaluacji, metodologię, opis przeprowadzonego badania, 

przedstawienie szczegółowych wyników badania oraz wnioski i rekomendacje. Wnioski 

i rekomendacje powinny być podstawą ew. korekty zapisów i działań ujętych w Programie 

animacyjno-partycypacyjnym, w tym dotyczących decyzji o ich kontynuowaniu lub 

rezygnacji. 

Zalecane jest, by ewaluacja była przeprowadzona przez podmiot niezależny 

w stosunku do podmiotów wdrażających Program animacyjno-partycypacyjny lub jego 

komponenty (ewaluacja zewnętrzna). Ewaluacja powinna wspierać proces uczenia się, 

również poprzez możliwe włączenie elementów autoewaluacji podmiotów zaangażowanych 

we wdrażanie programu. 

Ewaluacja powinna towarzyszyć wszystkim kluczowym zadaniom realizowanym 

w ramach Programu, np. poszczególnym edycjom inicjatyw obywatelskich lub działań 

warsztatowo-edukacyjnych oraz całościowo w odniesieniu do całości Programu po 

zakończeniu jego realizacji. Ewaluacja ex-ante powinna podsumowywać efekty działań 

podejmowanych w ramach interwencji oraz wskazywać wnioski i formułować rekomendacje 

użyteczne dla przyszłych działań. 
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Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1. Opis podmiotów współpracujących. 

Załącznik nr 2. Opis sposobu wyłonienia liderów i sposobu ich aktywności. 

Załącznik nr 3. Opis zrealizowanych inicjatyw obywatelskich w ramach konkursu reWITA -   

                         włącz się! 

Załącznik nr 4. Regulamin Konkursu na inicjatywy obywatelskie reWITA - włącz się! 

Załącznik nr 5. Wniosek o dofinansowanie inicjatywy obywatelskiej w ramach konkursu  

                         reWITA - włącz się! 

Załącznik nr 6. Wzór umowy o współpracy przy realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach  

                         konkursu reWITA - włącz się! 

Załącznik nr 7. Wzór sprawozdania z realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach konkursu  

                         reWITA - włącz się! 

Załącznik nr 8. Wzór Deklaracji Przystąpienia do Bazy Bezpośrednich Realizatorów. 

Załącznik nr 9. Program animacyjno- partycypacyjny dla obszaru Boguszowice. 

 


