Opis współpracy z podmiotami na obszarach animacji dotyczy tylko instytucji/organizacji
z którymi w trakcie realizacji zadania publicznego „Rybnik reWITA” animatorzy
nawiązywali kontakt i współpracę. Opis tylko w części pokrywa się z listą interesariuszy.
Opis współpracy z podmiotami w Chwałowicach.
1. Przedszkole nr 13 im. Marii Kownackiej
Placówka pełniła rolę promocyjną i informacyjną w lokalnym środowisku.
Animatorka miała możliwość korzystania z przestrzeni spotkań dla rodziców, by
przekazywać kluczowe informacje o działaniach rewitalizacyjnych. Ponadto kadra
przedszkola wraz z rodzicami realizowała inicjatywy w ramach konkursów
mikrograntów.
2. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic
Współpraca wielowymiarowa i stała. Zarówno przedstawiciele instytucji byli
realizatorami inicjatyw w ramach konkursów, jak i użyczono pomieszczeń szkoły na
działania animacyjne (spotkania, kręcenie filmu Wytańczyć marzenia). Ponadto jedna
z nauczycielek bardzo intensywnie współpracowała z animatorką – organizując szereg
działań związanych z regionalizmem, lokalną historią i dziedzictwem.
3. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Serduchowo”
Przedstawiciele organizacji uczestniczyli aktywnie w działaniach animacyjnych,
konsultacyjnych, realizowali mikroprojekty w ramach konkursów oraz pełnili
znaczącą rolę w lokalnym środowisku w zakresie promowania podejmowanych
działań.
4. Rada Dzielnicy Chwałowice
Współpraca z członkami rady, uczestnictwo przedstawicieli rady dzielnicy w
spotkaniach i konsultacjach. Współorganizacja przedsięwzięć w ramach ReWITY.
Użyczenie pomieszczenia do realizacji działań zarówno animacyjnych, jak i realizacji
samych mikroprojektów.
5. Biblioteka Publiczna Filia nr 7 Chwałowice
Przedstawiciele instytucji uczestniczyli w części spotkań animacyjnych. Użyczona
została przestrzeń biblioteki do zaprezentowania wystawy plansz nt zagospodarowania
przestrzeni osiedla familoków.
6. Rzymskokatolicka Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w RybnikuChwałowicach

Na początku realizacji działań projektowych, skontaktowano się z nowym ówcześnie
księdzem

proboszczem.

Początkowo

planowano

organizować

spotkania

dla

mieszkańców korzystając z salek przykościelnych, jednak później skupiono się na
siedzibie rady dzielnicy.
7. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Przedstawiciele Liceum uczestniczyli w części działań animacyjnych, w spotkaniach
dotyczących pierwszych konsultacji dotyczących konkursów na mikrogranty.
8. Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Stała, intensywna współpraca. Zarówno w ramach realizacji mikroprojektów, jak i
użyczania przestrzeni do działań animacyjnych. Bardzo duża świadomość potrzeby i
znaczenia procesu rewitalizacji. Pomoc w organizacji działań na terenie samego
osiedla. Dbałość o zabezpieczenie oferty dla najmłodszych mieszkańców.
9. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
Stała współpraca z animatorem, uczestnictwo w spotkaniach i konsultacjach.
Głównym tematem była rewitalizacja przestrzeni, plan zagospodarowania, ocieplenie
budynków czy dokonanie możliwych remontów i utwardzenie przestrzeni podwórek.
10. Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM
Prezes spółdzielni uczestniczył w części spotkań animacyjnych, tych dotyczących
tematu zagospodarowania przestrzennego terenu zarządzanego przez spółdzielnię.
Ponadto spółdzielnia wyrażała zgodę na realizację działań animacyjnych czy
realizację mikroprojektów na jej terenie.
11. Stowarzyszenie Uskrzydleni, prowadzące Placówkę Wsparcia Dziennego Chwałowice
Przedstawiciele uczestniczyli w pierwszych działaniach animacyjnych, ponadto
realizowali mikroprojekt w ramach I edycji konkursu.
Opis współpracy z podmiotami w Niewiadomiu:
1. Industrialne Centrum Kultury w Niewiadomiu
Podmiot stale współpracujący w różnych obszarach – kluczowy interesariusz.
Współorganizacja imprez i wydarzeń animacyjnych. Wparcie w zakresie
udostępniania pomieszczeń, infrastruktury i terenu. Współpraca zarówno z
animatorem, jak i przedstawicielami grup nieformalnych.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka nr 2 w Rybniku
Podmiot stale współpracujący. Współorganizacja imprez i wydarzeń dla uczniów,
wsparcie wolontariuszy (uczniów), możliwość udostępnienia pomieszczeń,
współorganizacja spotkań dla mieszkańców, współpraca z rodzicami i uczniami.
3. Klub Sportowy Polonia Niewiadom
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5.

6.
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Podmiot realizujący działania w ramach inicjatyw obywatelskich. Możliwość
współpracy w zakresie działań animacyjnych w obrębie aktywności fizycznej i
sportowej. Możliwość udostępnienia infrastruktury sportowej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Dom Nadziei
Podmiot współpracujący akcyjnie. Wsparcie realizacji inicjatyw na rzecz społeczności
lokalnej, pomoc przy organizacji wydarzeń. Ukierunkowani na integracje ze
społecznością lokalną.
Placówka Wsparcia Dziennego „PWD Niewiadom”
Podmiot stale współpracujący w różnych obszarach – kluczowy interesariusz.
Współorganizacja wydarzeń i spotkań animacyjnych dla dzieci. Możliwość
organizacji spotkań z wykorzystaniem infrastruktury podmiotu, wsparcie logistyczne i
materialne. Współpraca z dziećmi i ich rodzicami.
Koło Seniora SITG „Ignacy”
Podmiot akcyjnie współpracujący. Współpraca z seniorami, współorganizacja
wydarzeń i spotkań tematycznych. Potencjał do realizacji działań z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego. Działania dla seniorów, działania międzypokoleniowe.
Rada Dzielnicy Niewiadom
Podmiot stale współpracujący. Współpraca przy organizacji wydarzeń, spotkań.
Współpraca przy realizacji działań diagnostycznych i badawczych. Wysoka wartość
współpracy przy sieciowaniu i działaniach międzysektorowej.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku. Filia nr 22
Podmiot stale współpracujący w różnych obszarach – kluczowy interesariusz.
Współpraca przy organizacji wydarzeń i spotkań dla mieszkańców. Współpraca przy
realizacji inicjatyw. Wsparcie przy kolportażu informacji i wiadomości do
mieszkańców.
Grupę nieformalną T:RAF
Grupa współpracująca akcyjnie. Współpraca przy realizacji dużych przedsięwzięć o
charakterze animacyjnym i kulturalnym. Potencjał do realizacji działań z
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.

Opis współpracy z podmiotami w Niedobczycach
1. Dom Kultury w Niedobczycach
Podmiot stale współpracujący. Współpraca realizowana jest dwutorowo: w zakresie
wsparcia i współorganizacji imprez i wydarzeń dla społeczności lokalnej oraz w
zakresie korzystania z dostępnej infrastruktury (użyczenie pomieszczeń, magazynu,
wypożyczenie sprzętu, możliwość podłączenia urządzeń do prądu w parku).
2. Zespół Szkół nr 5 im J. Rymera
Podmiot współpracujący akcyjnie. Współpraca związana z kwestiami wsparcia
organizacyjnego w postaci zapewnienia pomieszczeń.
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy i Wspierania dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”

Podmiot współpracujący akcyjnie w zakresie współorganizacji imprez i wydarzeń dla
dzieci i młodzieży. Potencjał do organizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego ukierunkowanych na dzieci. Możliwość współpracy w
zakresie wykorzystania / użyczenia infrastruktury.
4. Stowarzyszenie „Nie dla Nudy”
Podmiot współpracujący akcyjnie w zakresie organizacji wspólnych wydarzeń w
parku im. Henryka Czempiela. Podmiot realizował samodzielnie działania, posiada
swój własny sprzęt animacyjny. Podmiot posiada potencjał do działań animacyjnych.
5. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Rybniku
Podmiot współpracujący akcyjnie. Współpraca związana z kwestiami wsparcia
organizacyjnego, podmiot zarządza budynkiem przy ul. Barbary 22 – możliwość
najmu / użyczenia pomieszczeń, sprzętu.
6. Grupa nieformalna T:RAF
Podmiot współpracujący akcyjnie przy przygotowaniu wydarzeń i działań
animacyjnych. Podmiot posiada potencjał do realizacji działań z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego.
7. Grupa nieformalna rodziców „Słowacki”
Podmiot stale współpracujący, współpraca polega na wsparciu organizacji wydarzeń i
spotkań dla mieszkańców. Podmiot samodzielnie realizuje wybrane działania, a
działalność dzieli na Osiedle Rymer i Osiedle Wrębowa. Wśród przedstawicieli
znajdują się Lokalni Liderzy.
8. Grupa nieformalna „Panie z Rymera”
Podmiot stale współpracujący, współpraca polega na wsparciu organizacji wydarzeń i
spotkań dla mieszkańców. Podmiot samodzielnie realizuje wybrane działania, jest
reprezentowany przez grupę silnych liderek lokalnych. Grupa posiada potencjał do
realizacji działań z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.
9. Latarnia - Warsztat terapii zajęciowej
Podmiot

współpracujący

akcyjnie.

Współpraca

związana

jest

głównie

z

wykorzystaniem dostępnej infrastruktury (np. piec do wypalania ceramiki) czy
współorganizacją wydarzeń dla społeczności lokalnej.
10. Klub Sportowy „Rymer Rybnik”
Podmiot współpracujący akcyjnie. Współpraca związana jest głównie z organizacją
lub współorganizacją wydarzeń o charakterze sportowym i animacyjnym dla dzieci z

Osiedla Rymer. Potencjał podmiotu związany jest z posiadaną infrastrukturą sportową
i odpowiednią kadrą.
11. Rada Dzielnicy Rybnik Niedobczyce
Podmiot współpracujący stale. Współpraca polega na wskazywaniu problemów i
obszarów do zdiagnozowania. Podmiot niezbędny przy integracji środowiska
podmiotów w dzielnicy.
12. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 10
Podmiot współpracujący stale. Współpraca wiąże się głównie z możliwością
wykorzystania infrastruktury i pomieszczeń na rzecz organizacji spotkań dla
mieszkańców. Podmiot posiada potencjał do realizacji działań z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego.
13. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Filia nr 13
Podmiot współpracujący stale. Współpraca wiąże się głównie z możliwością
wykorzystania infrastruktury i pomieszczeń na rzecz organizacji spotkań dla
mieszkańców. Podmiot posiada potencjał do realizacji działań z wykorzystaniem
dziedzictwa kulturowego.
Opis współpracy z podmiotami w Paruszowcu-Piaskach
1. Biblioteka Publiczna Powiatowa i Miejska. Filia nr 4
Podmiot stale współpracujący. Współpraca skupia się na współorganizacji wydarzeń,
spotkań i przygotowaniu wspólnych inicjatyw. Podmiot dysponuje ogromnym
potencjałem do realizacji działań z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego
(zbieranie

i

opracowanie

materiałów

historycznych,

opracowanie

mapy

sentymentalnej).
2. Rada Dzielnicy Paruszowiec- Piaski
Podmiot stale współpracujący. Współpraca polega na bieżącym rozwiązywaniu
małych problemów dzielnicy, planowaniu i wspólnej realizacji wydarzeń (piknik na
zakończenie lata, Mikołajki). Rada Dzielnicy zaangażowana jest również w działania
związane z dziedzictwem kulturowym (upamiętnienie Huty Silesia). Przedstawiciele
Rady Dzielnicy zaangażują się

w

realną

pomoc mieszkańcom

obszarów

rewitalizowanych występując w ich imieniu w Urzędzie Miasta.
3. Placówka Wsparcia Dziennego Paruszowiec- Piaski, Stowarzyszenie „Uskrzydleni”
Podmiot współpracujący stale. Współpraca związana jest zarówno z współorganizacją
przedsięwzięć ukierunkowanych na społeczność lokalną, głównie dzieci, jak również

w zakresie wsparcia przy realizacji niezależnych inicjatyw (korzystanie z
pomieszczeń, dostęp do infrastruktury).
4. Streetworkerzy, Stowarzyszenie „17-tka”
Podmiot stale współpracujący w zakresie realizacji lub współrealizacji działań
animacyjnych dla dzieci z obszaru zlokalizowanego przy ul. Ogrodowskiego i ul.
Przemysłowej.

Podmiot

posiada

potencjał

w

zakresie

udzielania

pomocy

specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej.
5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
Podmiot

współpracujący

akcyjnie.

Współpraca

związana

jest

głównie

z

przygotowaniami dzieci do udziału w wydarzeniach animacyjnych. Podmiot posiada
możliwości wsparcia organizacyjnego przedsięwzięć (np. użyczenie pomieszczeń).
6. Stowarzyszenie WZW Wolni Z Wyboru
Podmiot współpracujący akcyjnie, głównie przy współorganizacji imprez i wydarzeń
animacyjnych (np. „Kolorowy Paruszowiec” dla dzieci i młodzieży na osiedlu przy ul.
Przemysłowej).
7. Ośrodek Pomocy Społecznej
Współpraca akcyjna, opierająca się o wsparcie i pomoc podczas realizacji imprezy z
okazji Mikołaja, pomoc przy reagowaniu na aspołeczne zachowania dzieci.
8. Bombowa Fundacja, Kornelia Gabriel
Podmiot współpracujący okresowo. Współpraca polega na organizowaniu zajęć
edukacyjnych dla dzieci (jazda konna, zwiedzanie i praca w stajni), oraz na wspieraniu
działań upamiętniających działalność Huty Silesia. Podmiot z potencjałem do
realizacji działań przy wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego.
Opis współpracy z pomiotami w Śródmieściu
1. Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
Współpraca ze szkołą polegała na tworzeniu programu Akademia Młodego Technika,
którego celem było przybliżenie nauk ścisłych dzieciom i młodzieży. W czasie zajęć
nauczyciele wolontaryjnie prowadzili zajecie z fizyki, mechaniki, chemii, robotyki i
grafiki. Podsumowaniem działań był wycieczka do Ostrawy do Świata Nauki oraz
stworzenie muralu na terenie szkoły przez uczniów ZSME oraz SP1.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka
Współpraca z nauczycielką i dyrektorem, którzy zajęli się rekrutacją dzieci na
dodatkowe zajęcia z nauki pływania, robotów lego, Akadami Młodego Technika, oraz

współpraca animatora przy organizacji pikniku rodzinnego. Rekrutacja i współpraca z
młodzieżą w ramach Bajek Obywatelskich.
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama
Mickiewicza w Rybniku
Szkoła brał udział w dwóch konkursach na inicjatywy w Śródmieściu. Realizowała
Piknik Integrujący - Młodzi kontra seniorzy. Szkoła współpracuje również z grupą
seniorów (darmowy wynajem sali) która realizowała pierwszy projekt „Aktywny
senior” zajęcia ruchowe dla osób starszych.
4. Placówka Wsparcia Dziennego "Centrum"
Współpraca ze świetlicą poprzez angażowanie dzieci i rodziców na dodatkowe zajęcia
i warsztaty integracyjne. Dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach z robotów
lego, nauki pływania, nauki tańca. Świetlica angażując rodziców bierze udział w
Inicjatywach, z powodzeniem zrealizowała dwie inicjatywy.
5. MOSIR
Pływalnia kryta MOSiR współpraca z instruktorami pływania w celu organizacji
dodatkowych zajęć pływania dla dzieci z Śródmieścia.
6. Fundacja Nido
Współpraca z fundacją w zakresie organizacji warsztatów, zajęć plastycznych i
artystycznych, promocja rybnickiego szlaku kobiet, organizacja i realizacja
Aktywnego spaceru po Śródmieściu.
7. Fundacja Re:akcja
Współpraca w celu promocji rybnickich kobiet. Fundacja realizując projekt promujący
rybniczanki stworzyła szlak kobiet, który był promowany w ramach działania projektu
reWITA . Współpraca z fundacją ma na celu włącznie kolejnych rybnickich kobiet w
przestrzeń publiczna .
8. KLUB SPORTÓW WALKI BACA K 1
Klub brał udział w realizacji inicjatyw

i podejmuje działania w aktywizujące

seniorów. Przed wszystkim zajęcia ruchowe w salach SP 9 , ale także działania
kulturalne jak organizacją zabaw tanecznych, spotkań promujących zdrowie.
9. Rada Dzielnicy Śródmieście
Współpraca polegająca na wspólnych inicjatywach w ramach projektu docierających
do mieszańców takich jak: Mikołajki w dzielnicy, spotkanie dla seniorów.
Przedstawiciele Rady Dzielnicy zrealizowali jedną z inicjatyw. Z pomocą animatora

został przygotowany wniosek do budżetu obywatelskiego 2018 na przestrzeń
rekreacyjna na osiedlu Dworek.
10. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku. Odział
Dziecięcy.
Współpraca z odziałem dziecięcym oparta była na organizacji wydarzeń kulturalnych
dla dzieci takich jak bajki dla dzieci, warsztaty edukacyjne. W bibliotece odbywają się
także głosowania na inicjatywy.
11. Bricks 4 Kidz
Kreatywna firma zajmująca się organizacją zajęć klockami lego. W jej siedzibie
odbywały się dodatkowe zajęcia z lego.

