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Rewitalizacja
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji. [Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ]
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,,Partycypacja obywatelska, dialog społeczny, dialog obywatelski czy demokracja
partycypacyjna to pojęcia, które niezależnie od różnic znaczeniowych opisują
jeden trend polegający na udziale obywateli w planowaniu i realizacji polityk
publicznych na poziomie państwa, regionu, powiatu czy gminy.’’ [Schimanek, 2015]

Partycypacja

Jeżeli rewitalizacja ma się udać… 

…to najważniejsi są mieszkańcy!



Partycypacja a prawo
Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym
poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu
Rewitalizacji [Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji]
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Osiedle Stare Miasto w Morąg
•Położenie: miasto Morąg
•Powierzchnia: ok. 20 ha
•Ludność: 1200 mieszkańców

Rys. 1. Kamienice w centrum
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Zaniedbane budynki
Źródło: opracowanie własne

Obszar badań

Rys. 3. Plac zabaw
Źródło: opracowanie własne
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Wykres 1. Deklaracja pomocy mieszkańców w modernizacji przestrzeni publicznych
Źródło: opracowanie własne, N=100

Legenda:
1. Kobiety poniżej 18 lat, 2. Kobiety od 18 do 50 lat, 3. Kobiety powyżej 50 lat, 4. Mężczyźni poniżej 18 lat, 5. Mężczyźni od 18 do 50
lat, 6. Mężczyźni powyżej 50 lat
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Legenda:
1. Kobiety poniżej 18 lat, 2. Kobiety od 18 do 50 lat, 3. Kobiety powyżej 50 lat, 4. Mężczyźni poniżej 18 lat, 5. Mężczyźni od 18 do 50
lat, 6. Mężczyźni powyżej 50 lat

Wykres 2. Deklaracja respondentów do uczestnictwa w lokalnej aktywności –
festyny, koła zainteresowania, spotkania
Źródło: opracowanie własne, N=100
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1. Rozmowa zamiast oficjalnych ankiet i debat.

2. Próba zrozumienia każdego problemu, bez względu na subiektywne odczucia
co do jego ważności.

3. Gwarancja anonimowości i neutralności ankietowanych.

4. Zróżnicowanie środków komunikacji, w zależności od rodzaju danej grupy
docelowej.

5. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu każdemu mieszkańcowi.

6. Komunikowanie się z mieszkańcami językiem potocznym; prezentowanie
zamierzeń, pomysłów, zmian w formie graficznej – minimalizacja treści
opisowych.

Jak pokonać niechęć lokalnej ludności?



Jak pokonać niechęć lokalnej ludności?

7. Zaangażowanie w proces lokalnych mieszkańców jako współpomocników
procedury komunikacji i konsultacji – mieszkańcy Ci powinni reprezentować
różne grupy społeczne zamieszkujące obszar rewitalizacji.

8. Organizowanie spotkań, ,,zebrań” w parkach, na placach zabaw,
a nie w zamkniętych pomieszczeniach czy Urzędach Miasta.

9. Pokazywanie przykładów rewitalizacji podczas rozmów, w warunkach
terenowych.

10. Podkreślanie ważności mieszkańców w procesie rewitalizacji, dokonywanie
zmian małymi krokami, które uwzględniają ich postulaty.



Jeżeli chcesz zrozumieć, dobrze poznać i przekonać do 
czegoś drugiego człowieka musisz podzielić z nim jego 

troski i smutki… zaprzyjaźnić się z nim.
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