
Opis sposobu wyłonienia liderów i sposobu ich aktywności 

Sposób wyboru i wsparcia liderów lokalnych był wspólny dla wszystkich obszarów objętych 

działaniami w ramach projektu. W ramach zadania publicznego animatorzy działający na 

terenie poszczególnych dzielnic realizowali spacery badawcze i wchodzili w interakcje z 

napotkanymi przedstawicielami społeczności lokalnych, organizowali wydarzenia i spotkania 

na które zapraszali mieszkańców, a także uczestniczyli w innych zorganizowanych 

spotkaniach i wydarzeniach. W trakcie tych aktywności na drodze bezpośredniej interakcji i 

obserwacji wyłonili aktywnych mieszkańców, którym zaoferowali dodatkowe indywidualne 

wsparcie i swoistą ścieżkę rozwoju „osobowości lidera”. Indywidualny mentoring 

uwzględniał zarówno cele, jakie każda z tym osób sobie stawiała, jak również posiadane 

zasoby i umiejętności.   

Chwałowice : 

1. Liderka, która wyłoniła się podczas pierwszego konkursu na inicjatywy obywatelskie w 

roku 2017. Szybko została nawiązana stała współpraca w pracy na rzecz osiedla familoków. 

Liderka z bardzo dobrą znajomością specyfiki funkcjonowania lokalnego środowiska ze 

szczególnym uwzględnieniem „wspólnoty”. Osobowość, która po wyznaczeniu celu 

dokładnie go realizuje do samego końca. Zainteresowana i zaangażowana zwłaszcza w 

kwestie infrastrukturalne poprawiające komfort życia na osiedlu -  remont chodnika, 

utwardzenie drogi, podłączenie do ciepłociągu itp. Wykazuje się dużą świadomością nt. np. 

konieczności pozyskiwania środków zewnętrznych, działania i struktury zarządu Wspólnoty 

czy rady dzielnicy. Przez społeczność uznana za nieformalną liderkę i autorytet w kwestiach 

podejmowania aktywności społecznej, ale także dyskusji i przestrzeni samego osiedla. 

2. Liderka wyłoniona podczas II konkursu, okazała się doskonałą przewodniczką dla grupy 

starszych mieszkańców, osoba niepracująca zawodowo, za to bez problemu skupiająca wokół 

siebie pozostałych mieszkańców. Działaczka i organizatorka, konkretnych zadań do 

wykonania. Osoba o bardzo ciepłym i spokojnym usposobieniu, potrafiąca zaangażować i 

pociągnąć za sobą grupę ludzi. Bardzo zależy jej na zaktywizowaniu, przygotowaniu oferty 

dla starszych, samotnych mieszkańców osiedla. Dobrze czuje się w roli pomysłodawczyni, 

liderki, jednak potrzebuje wsparcia w kwestiach formalnych i rachunkowych (faktury, 

rozliczenie itp.) 

3. Emerytowany DJ, wieloletni działacz społeczny, organizator i pomocnik w wszelkich 

sprawach technicznych na osiedlu, siewca idei, potrzebuje do działania zaplecza 



instytucjonalnego. Jego pomysły mają szansę na realizację, jeśli ktoś inny podejmie się 

organizacji. Mieszka na osiedlu od bardzo dawna, co pozwoliło mu na prowadzenie dokładnej 

obserwacji społeczności i zjawisk w niej zachodzących. Z drugiej strony kiedy stawiamy go 

w konkretnej roli, dajemy konkretne zadanie do wykonania np. powieszenie lampek, 

zorganizowanie dostępu do prądu – jest nieprzeceniony. 

4. Młoda mama, skupiona wokół działań prowadzonych na rzecz najmłodszych, artystka, 

która swoje pasje i talenty dzieli od jakiegoś czasu z dziećmi z terenu familoków, 

przygotowuje warsztaty artystyczne, plastyczne, manualne. Jest członkinią grup 

nieformalnych realizujących inicjatywy obywatelskie. Jednak niezależnie nich deklaruje 

swoją pomoc i chęć udziału w dalszych aktywnościach. 

5. Realizator działań, żadna praca nie jest dla niego niemożliwa, skupiający wokół siebie 

mężczyzn w średnim wieku, którzy to z zaangażowaniem jako wykonawcy konkretnych prac 

uczestniczą w realizacji zmiany społecznej. Mąż, ojciec trójki dzieci, co przekłada się na 

niezbyt dużą swobodę czasową, jednak w momencie realizacji konkretnych zadań, zachęcenia 

(zwłaszcza mężczyzn) można na niego liczyć. Zna specyfikę środowiska. Wspiera swoją żonę 

– liderkę i społeczniczkę wskazaną we wcześniejszych opisach. Posiada dobre zaplecze 

techniczne dla realizowanych inicjatyw. 

Niedobczyce:  

1. Lider z osiedla Rymer, lokalny działacz społeczny, były radny miasta i członek rady 

dzielnicy, osoba zachęcona do współpracy w trakcie spotkań z mieszkańcami, zaangażowana 

w działania na rzecz całej dzielnicy. Aktywność lidera skupiona jest głównie na 

zagospodarowaniu przestrzeni wspólnych, poprawie estetyki i rewitalizacji osiedlowego 

parku. Osoba ciesząca się dużym poważaniem wśród mieszkańców.  

2. Lider z osiedla Rymer, lokalny działacz społeczny zaangażowany w rozwój społeczny, 

podkreślający walory dziedzictwa kulturowego w podejmowanych działaniach. W obszarze 

współpracy widoczne jest jego duże zainteresowanie kwestiami sportowymi i kwestiami 

aktywności fizycznej. Osoba aktywna od samego początku realizacji projektu, lider 

nieformalnej grupy T:RAF.   

3. Liderka z osiedla Rymer wyłoniona na etapie konkursu na inicjatywy obywatelskie, osoba 

zaangażowana w integrację osób niepełnosprawnych i działania na rzecz dzieci i społeczności 

lokalnej. Pomysłodawczyni i główna realizatorka inicjatywy obywatelskich. Zaangażowana w 



poprawę estetyki i przestrzeni wspólnych jednego z budynków przy ul. Andersa, 

podkreślająca potrzebę działań na rzecz dzieci, a także bezpieczeństwa w okolicy.   

4. Liderka z osiedla Rymer i ul. Wrębowej. Osoba, która od samego początku była 

zaangażowana w działania projektowe, samodzielnie uaktywniła się w trakcie realizacji 

inicjatywy obywatelskich, której celem była integracja mieszkańców os. Rymer i os. 

Wrębowa. Osoba początkowo mocno zaangażowania w działania na rzecz os. Wrębowa, 

która z czasem przeniosła ciężar zainteresowania na Rymer. Liderka powiązana z rodzinami 

zastępczymi.  

5. Lider z osiedla Rymer i ul. Wrębowej. Osoba, która uaktywniła się na etapie realizacji 

inicjatywy obywatelskich jako realizator, w działaniach i poruszanych kwestiach widać 

szczególne zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa, a także działaniami na rzecz integracji 

społeczności lokalnej. 

6. Liderka z osiedla Rymer związana ze Stowarzyszenie „Uskrzydleni”, mieszkanka osiedla 

Rymer, zaangażowana od samego początku w działania na rzecz dzieci i integrację 

środowiska. Na etapie inicjatyw obywatelskich jej pomysły skupiają się w obrębie działań 

animujących młodszą część dzieci. Osoba aktywna i samodzielna, również w kwestiach 

możliwości pozyskiwania środków na działania.  

7. Liderka z osiedla Rymer, członek grupy nieformalnej, uczestnicząca w działaniach od 

samego początku, wcześniej zaangażowania w projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej (PAL). Podejmująca aktywność na rzecz kobiet z os. Rymer w obszarze 

aktywizacji społecznej i fizycznej. Skupia wokół siebie grupę ok. 15 kobiet z osiedla Rymer.   

8. Liderka z osiedla Rymer, członkini grupy nieformalnej, uczestniczka wyłoniona w trakcie 

działań projektowych dotyczących rękodzieła, wolontariuszka Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Prowadzi zajęcia z rękodzieła z różnymi grupami, współorganizatorka i pomysłodawczyni 

eventów. Razem z mężem działa w formach artystycznych.  

Niewiadom: 

1. Liderka seniorów z ul. Mościckiego, w projekcie pojawiła się na etapie przygotowania i 

realizacji inicjatyw obywatelskich, osoba zaangażowana głównie w działania dla seniorów. W 

obrębie jej aktywności pojawia się również integracja międzypokoleniowa i działania na rzecz 

ogólnej poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. Aktywnie uczestniczy w spotkaniach i 



szkoleniach, jest to osoba rozpoznawalna i ceniona wśród mieszkańców. Inicjatorka i 

realizatorka inicjatyw obywatelskich. 

2. Liderka z ul. Mościckiego, która została wyłoniona w trakcie spotkań przed ogłoszeniem 

konkursu na inicjatywy obywatelskie, osoba bardzo zaangażowana w działania na rzecz 

dzieci, organizatora spotkań animacyjnych, rękodzielniczych i manualnych dla młodszej 

części społeczności Niewiadomia. Inicjatorka i realizatorka inicjatyw obywatelskich, osoba 

uczestnicząca w spotkaniach i szkoleniach, deklarująca chęć współpracy również w innych 

obszarach, poza wsparciem dzieci.  

3. Liderka z ul. Mościckiego zaangażowania w działania na rzecz dzieci i – w mniejszym 

stopniu – społeczności lokalnej. Zachęcona do udziału przez inną liderkę, poprzez 

współudział w realizacji działań animacyjnych dla dzieci. Osoba angażująca rodziców na 

rzecz wsparcia dzieci. 

4. Liderka z ul. Kwiotka skupiona wokół działań związanych z zagospodarowaniem 

przestrzeni wspólnych Osiedla Beata i działań na rzecz integracji społeczności lokalnej. 

Wyłoniona na etapie współpracy z mieszkańcami przy realizacji działań animacyjnych pod 

koniec roku 2017. Osoba deklarująca chęć pracy na rzecz społeczności lokalnej, aktywnie 

udzielająca się w szkoleniach i spotkaniach.    

5. Liderka z ul. Kwiotka zaangażowana w działania na rzecz społeczności lokalnej, członek 

zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W jej działaniach szczególnie widoczna jest troska o 

przestrzenie wspólne i estetykę osiedla. Wysuwane pomysły czy realizowane działania w 

ramach inicjatyw zmierzają właśnie w tym kierunku. Osoba zainteresowana udziałem w 

szkoleniach, skupiająca wokół siebie grupę aktywnych mieszkańców. Wyłoniona na początku 

naszej działalności, jako osoba z zarządu, której zaproponowaliśmy współpracę.  

6. Lider z ul. Kwiotka, zaangażowany w działania skupione na poprawie estetyki i wizerunku 

osiedla, aktywnie udzielający się na warsztatach związanych z zagospodarowaniem 

przestrzeni wspólnych czy w trakcie działań związanych z nasadzeniem drzewek czy 

wysianiem trawy. Osoba uaktywnia się w trakcie spotkań i szkoleń, wyłoniona została na 

etapie spotkań w trakcie konkursu przy pierwszych inicjatywach obywatelskich.   

Paruszowiec-Piaski: 

1. Liderka z ul. Przemysłowej, zaangażowana w działania na rzecz najbliższego otoczenia 

jednego z familoków przy ul. Przemysłowej, skupiająca się głównie na działaniach na rzecz 



dzieci. Mieszkanka na dalszym etapie współpracy włączyła się w działania na rzecz 

zagospodarowania przestrzeni wspólnych, była też jedną z inicjatorek organizacji festynu dla 

dzieci na błoniach. Podejmuje działania w ramach inicjatyw obywatelskich. Osoba wyłoniona 

w trakcie wczesnych rozmów z mieszkańcami na początku projektu. 

2. Liderka z ul. Przemysłowej, zaangażowana w działania na rzecz dzieci i najbliższego 

otoczenia familoków przy ul. Przemysłowej, była jedną z inicjatorek festynu dla dzieci na 

błoniach, aktywnie podejmuje działania na rzecz zagospodarowania przestrzeni wspólnych, 

włącza się w realizacje inicjatyw i aktywnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach z 

animatorem. Mieszkanka została wyłoniona w trakcie wstępnych spotkań ze społecznością 

lokalną na początku projektu, osoba należy do jednej z najaktywniejszych w grupie 

mieszkańców Paruszowca-Piasków.     

3. Liderka z ul. Przemysłowej, która dołączyła do grupy aktywnych mieszkańców ul. 

Przemysłowej na etapie przygotowania pomysłów na inicjatywy obywatelskie w trakcie 

pierwszego konkursu, od tego czasu aktywnie wspierała działania na rzecz dzieci i młodzieży, 

była inicjatorką festynu, aktywnie bierze udział w szkoleniach i spotkaniach.  

4. Liderka z ul. Słonecznej, zaangażowana głównie w działania na rzecz zagospodarowania 

przestrzeni wspólnych i poprawy estetyki najbliższego otoczenia. Osoba wyłoniona na etapie 

spotkań z mieszkańcami w okresie przed pierwszym konkursem na inicjatywy. W działaniach 

skupia się również na integracji w obrębie całej dzielnicy, szczególnie wzmacnianiu więzi po 

między Paruszowcem a Piaskami.   

5. Liderka z ul. Słonecznej, która została wyłoniona na etapie realizacji pierwszego konkursu 

na inicjatywy obywatelskie, zachęcona do udziału przez inną liderkę, jej działania skupiają się 

głównie na dzieciach i integracji społeczności lokalnej, wspiera również pozostałe liderki w 

działaniach na rzecz poprawy najbliższego otoczenia.  

6. Liderka z ul. Ogrodowskiego, zaangażowania głównie w działania na rzecz 

zagospodarowania przestrzeni wspólnych i poprawy estetyki najbliższego otoczenia, a także 

w obszarze integracji lokalnej społeczności. Osoba wspierająca organizację spotkań z 

mieszkańcami, zaangażowana dodatkowo w integracje wewnętrzną mieszkańców Paruszowca 

i Piasków. Osoba współpracuje z  zespołem od samego początku, podejmując aktywnie na 

własna rękę przedsięwzięcia w obrębie zagospodarowania przestrzeni wspólnych części 

familoków przy ul. Ogrodowskiego. Inicjatorka i realizatorka inicjatyw obywatelskich. 



7. Liderka z ul. Ogrodowskiego, która została zachęcona do udziału w projekcie w przez 

liderkę na etapie realizacji działań w ramach inicjatyw obywatelskich, działaniami wpisuje się 

w obszar aktywności podejmowany na rzecz poprawy estetyki najbliższego otoczenia i 

integracji dorosłych mieszkańców. Inicjatorka i realizatorka inicjatyw obywatelskich. 

Śródmieście : 

1. Mieszkaniec Śródmieścia biorący udział i realizujący Inicjatywę. Aktywności jakie 

realizuje związane są z jego pasją, którą jest sztuka, historia miejsc. Główne jego  

zainteresowania  są wokół sztuki przedstawiającej Śląsk, Rybnik, okolice  Śródmieścia. 

Swoją pasją i zaangażowaniem zaraża innych ludzi i integruje środowiska artystyczne i 

sąsiedzkie. Mieszkaniec dodatkowo jest zaangażowany w pielęgnacje ogródka dziedzińca 

obok Halo Rybnik, zapraszając do niego różnych gości, sąsiadów, stworzył otwarte miejsce 

spotkań dla mieszkańców.   

2. Trener sportów wschodnich sztuk walki skupujący aktywnych seniorów Śródmieścia, 

aktywizujący osoby starsze do działalności sportowej i prozdrowotnej. Realizator inicjatyw o 

charakterze sportowym, ale i integrujących seniorów. Osoba biorąca udział we wszystkich 

konkursach na inicjatywy. Grupa podejmuje aktywności zarówno prozdrowotne (zajęcia 

sportowe, wykłady dot. zdrowia) oraz rozwijajcie pasje uczestników (fotografia, historia).  

3. Pedagog Zespołu Szkół Mechanicznych która stworzyła program warsztatów aktywizujący 

oraz przybliżający młodzieży świat techniki i technologii pt.: Akademia Młodego Technika. 

Aktywująca młodzież w wolontariacie szkolnym i pozaszkolnym. Osoba angażująca kilka 

grup młodzieży i dzieci ze Śródmieścia (SP nr 1 oraz Placówka wsparcia dziennego 

„Centrum”).  

4. Mieszkanka Śródmieścia aktywizująca mieszkańców swojej kamienicy i okolicznych 

poprzez działania artystyczne w podwórku kamienicy. Powracająca do historii i tożsamości 

tego miejsca. Osoba zarządzająca Punktem Informacja Turystycznej Halo Rybnik!, który 

dzięki jej pracy otworzył się na współprace z oddolnymi inicjatywami. Zapoczątkowała cykl 

spotkań „Spotkania z dzielnicą …” dotyczące historycznego dziedzictwa rybnickich 

rewitalizowanych dzielnic.  

5. Liderka młodych mam która skupia około 40 kobiet. Poprzez spotkania integracyjne i 

warsztaty rodzicielskie aktywizuje środowisko młodych mam w Rybniku. Część kobiet 

powracających na rynek pracy dzieli się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i pasjami. 



Osoba ta zaangażowana jest w aktywizacje młodych rodziców po przez organizacje spotkań 

ze specjalistami takimi jak neurologopedia, fizjoterapeutka. Liderka zaangażowała kobiety do 

uczestnictwa we wszystkich 3 konkursach na inicjatywy. Spotkania które organizuje grupa 

skupiają coraz więcej uczestników.  

6. Aktywna przedstawicielka Rady Dzielnicy która kieruje swoje społeczne działania dla 

mieszkańców w różnym wieku. Osoba odpowiedzialna za realizację inicjatyw lokalnych w 

Śródmieściu. Z jej inicjatywy i zaangażowania w ramach budżetu obywatelskiego powstanie 

park osiedlowy na ul. Dworka w 2019 roku.  W tym roku została wybrana do Rady Seniorów 

Rybnika.  

 


