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Można mówić już o nowej geografii, w której coraz bardziej liczą się poszczególne
miasta niż państwa. Pragnienie stworzenia prawdziwej wspólnoty jest możliwe do
spełnienia właśnie w ramach miast. Jest to jedno z najważniejszych wyzwań
współczesnej rewitalizacji w złożonych, kosmopolitycznych organizmach miejskich.
Rewitalizacja to takie zjawisko, w którym bardzo często rzeczy naprawdę małe i proste
mogą stać się bodźcami dla procesu szerszej zmiany. Kluczowe więc będzie dobre
rozpoznanie, co może stać się pretekstem dla głębszych przemian w mieście.
Są dwa modele rewitalizacji – jeden brutalny: przejeżdżasz buldożerem i budujesz od
początku. W drugim z kolei wchodzisz w skomplikowaną dyskusję z tymi, którzy tam
mieszkają, próbujesz ich w to wciągnąć. Partycypacja to wysiłek, który warto
podjąć pomimo tego, że wszystko może przychodzić trudniej i trwać dłużej. To jest
właśnie demokracja niebanalna, nie jest bytem abstrakcyjnym, ale czymś co bardzo
konkretnie ludzi dotyczy.
Jan Jakub Wygnański – prezes Fundacji „Stocznia”
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Rewitalizacja obszarów gminnych
w nowej perspektywie
Więcej możliwości dla gmin
9 października 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777),
która dostarcza ram prawnych i narzędzi dla gmin, dzięki którym mogą one
wyprowadzać z kryzysu obszary zdegradowane.
Zgodnie z ustawą przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do
prowadzenia rewitalizacji, jak również jej przeprowadzenie stanowi zadanie
własne gminy.
Ustawodawca przewidział szereg rozwiązań, które ułatwiają prowadzenia
rewitalizacji. Istotne jest także zarezerwowanie znaczących środków na
realizację działań związanych z rewitalizacją, w sumie około 25 mld zł.
Zaangażowanie się w działania rewitalizacyjne niesie ze sobą ogromne szanse
rozwojowe dla społeczności lokalnych.

Rewitalizacja ze Stocznią

Stocznia proponuje kompleksowe wsparcie
Rewitalizacja, która pociągnie za sobą realne, trwałe zmiany musi mieć charakter
zintegrowany. Należy wyposażać ją w mechanizmy diagnozy i autentycznej
partycypacji – dzięki temu zmiany będą lepiej dopasowane, akceptowane
i zakorzenione w społeczności lokalnej.
Korzystając z całej naszej wiedzy i doświadczenia pomożemy Państwu
opracować rzetelny program rewitalizacji, oparty na mądrej diagnozie,
korzystający z innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych.
Stocznia to zespół kompetentnych badaczy, ewaluatorów i praktyków
partycypacji. Mamy bogate doświadczenia współpracy z administracją publiczną na
szczeblu samorządowym oraz centralnym. Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej
działające w ramach Stoczni aktywnie i od samego początku bierze udział
w opracowywaniu polskich standardów działań partycypacyjnych.

Elementy procesu rewitalizacji
Diagnoza i delimitacja obszaru
zdegradowanego i do rewitalizacji
Stocznia zaprojektuje i przeprowadzi diagnozę, pomoże wyciągnąć wnioski. Możemy wyszukać
i przeanalizować potrzebne dane (z raportów i zasobów gminnych, GUSu i in.), przeprowadzić
konsultacje i badania (np. ankiety, sondy, grupy fokusowe, debaty, wizje lokalne, warsztaty strategiczne).

Komitet Rewitalizacji
Stocznia oferuje wsparcie eksperckie w zakresie procedur tworzenia i prac Komitetu. Pomożemy
przeprowadzić niezbędne konsultacje.

Program Rewitalizacji
Stocznia zaopiekuje się procesem tworzenia programu rewitalizacji. Zadbamy o wprowadzenie
odpowiednich mechanizmów partycypacyjnych, zasilimy proces danymi, doradzimy jak komunikować
się z mieszkańcami. Zaproponujemy działania animacyjne, dzięki którym mieszkańcy innym okiem
spojrzą na otaczającą ich przestrzeń. Wesprzemy Zespół Urzędu w zakresie prac strategicznych
i wspólnie z nim stworzymy plan monitoringu i ewaluacji.

Co zawiera Program
Rewitalizacji?
Elementy składowe programu rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi…
opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy
diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych
zasięg przestrzenny obszarów rewitalizacji wyznaczony w procesie delimitacji (nie większy niż 20%
powierzchni gminy i nie obejmujący więcej niż 30% ludności)
wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany efekt)

cele rewitalizacji oraz kierunki działań (odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom)
lista planowanych przedsięwzięć wraz z opisami
charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć (które trudno nazwać precyzyjnie na etapie
tworzenia programu)
indykatywne ramy finansowe z odniesieniem do listy planowanych przedsięwzięć
mechanizmy partycypacji różnych grup
system realizacji planowanych działań
system monitoringu i oceny skuteczności planowanych przedsięwzięć

oferta Stoczni

Zakres wsparcia Stoczni dla gmin

wsparcie doradcze
skonsultujemy Państwa plany i zamierzenia, doradzimy,
z jakich metod i narzędzi warto korzystać, jak wzmocnić
partycypacyjność procesu, jak uniknąć typowych pułapek
w diagnozie

asysta w realizacji
zaprojektujemy wybrane etapy lub całość procesu
rewitalizacji, opracujemy narzędzia, wzmocnimy
kompetencje zespołu (przez szkolenia lub wspólną
praktykę), dostarczymy rozwiązania technologiczne

realizacja i nadzór
zrealizujemy i obejmiemy ekspercką opieką całość procesu
rewitalizacji, począwszy od opracowania strategii, poprzez
wspieranie zespołu i współkoordynację działań, aż po
bezpośrednią obecność w terenie

Wsparcie doradcze

Co oferujemy?
Wsparcie gminy w ustaleniu najważniejszych celów i strategii tworzenia Programu
Rewitalizacji, doradztwo w trakcie realizacji poszczególnych działań.
Proponowane metody
• seria warsztatów strategicznych
• opiniowanie i konsultowanie tworzonych dokumentów, również w formie spotkań
z zespołem
• telefoniczny/ mailowy dyżur ekspercki
• poszukiwanie danych, przykładów, inspiracji
Korzyści dla gminy
• regularny dostęp do wiedzy eksperckiej
• możliwość konsultowania koncepcji z praktykami i ekspertami w dziedzinie
partycypacji i badań
• szybka pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności
• ekonomiczny dostęp do wiedzy
• bezpośredni kontakt z ekspertami
• pełne i profesjonalne wsparcie nawet niewielkich zleceń

Asysta w realizacji
Co oferujemy?
Wsparcie zespołu w zaplanowaniu i realizacji wybranych elementów procesu
tworzenia LPR.
Proponowane metody
• opracowanie planu konsultacji Programu Rewitalizacji w ścisłej współpracy
z zespołem
• opracowanie adekwatnej metodologii badań
• przygotowanie odpowiednich narzędzi badawczych i/ lub konsultacyjnych
• szkolenia z zakresu: diagnozy społeczności (“Zastosowanie badań w procesie
rewitalizacji”), partycypacji (“ABC partycypacji”), ewaluacja (“Jak dobrze
przyjrzeć się efektom swoich działań?”)
• wystąpienia eksperckie
• warsztaty wskaźnikowe – opracowanie baterii wskaźników monitoringu
Korzyści dla gminy
• regularny dostęp do wiedzy eksperckiej
• wzmocnienie kompetencji zespołu
• szybka pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności
• wsparcie w realizacji kluczowych elementów procesu

Realizacja i nadzór

Co oferujemy?
zaprojektowanie i realizacja procesu rewitalizacji, współkoordynacja działań, opieka
nad prawidłowym przebiegiem całości
Proponowane metody
• wypracowanie strategii działań w procesie LPR
• moderacja spotkań
• zaprojektowanie i realizacja badań
• opracowanie raportów
• bliska współpraca z zespołem
• dostarczenie technologii
Korzyści dla gminy
• pełne zaangażowanie zespołu Stoczni
• współdzielenie pracy i odpowiedzialności
• dostęp do sieci współpracowników i partnerów Stoczni
• kompleksowość wsparcia

Koszyk metod
Koszyk metod różny w każdym procesie
spacery
badawcze

Mapowniki* open space

ankiety on-line

animacje w
przestrzeni*
IDIs

konsultacje
eksperckie

kupon
ewaluacyjny

obserwacje
warsztat
strategiczny

debaty z
mieszkańcami

wizualizacje
danych
mobilne punkty
konsultacyjne

World cafe

sondaż

warsztaty
przyszłościowe

analizy geoprzestrzenne
mapy
grupy fokusowe
poznawcze*

W każdej gminie dobór
metod musi
uwzględniać lokalną
specyfikę i zasoby.
Wiele metod ma
zastosowanie na kilku
etapach procesu
rewitalizacji.

* Metody realizowane przez
Towarzystwo Krajobraz

Dlaczego warto współpracować ze Stocznią?

Prowadzimy pogłębione badania, oparte o zróżnicowane metody

Zatrudniamy interdyscyplinarny zespół łączący różne perspektywy i umiejętności

Mamy doświadczenie w pracy z biznesem, organizacjami pozarządowymi i samorządami

Szukamy przyczyn zjawisk społecznych i proponujemy konstruktywne rozwiązania

Tworzymy projekty szyte na miarę, dostosowane do potrzeb naszych klientów

Nasze rekomendacje mają praktyczny charakter, dostosowany do potrzeb klientów

Działania animacyjne

Najlepszym źródłem wiedzy o tym, co w danym miejscu wyjątkowe,
są sami mieszkańcy.
Dlatego zapraszamy ich do procesu wspólnego odkrywania i odtwarzania
lokalnej historii, który integruje i pogłębia poczucie związku z miejscem,
w którym żyją.
Dzięki włączeniu w proces rewitalizacji działań animacyjnych
mieszkańcy:
•
•

mają szansę opowiedzieć o swoim otoczeniu, wskazując co w okolicy
ważne, cenne, interesujące
stają się autorami opowieści o swojej okolicy – odkrywają ją na nowo
i wzmacniają swój związek z miejscem zamieszkania

Zebrane treści zostają zredagowane i opracowane graficznie (również
z udziałem mieszkańców). W efekcie powstają mapy, wystawy, szlaki miejskie,
instalacje w przestrzeni, które promują miasto i sam proces rewitalizacji
Wszystkie działania animacyjne prowadzimy we współpracy z rozwijanym
w Stoczni Towarzystwem Krajobraz (www.towarzystwokrajobraz.pl)

Nasze narzędzia

Komunikowanie przez dane, narzędzia internetowe
• Mash-upy (biblioteki.org.pl)
• Serwisy internetowe (partycypacjaobywatelska.pl)
• Przeglądarki danych (mojapolis.pl)
• Serwisy dotyczące lokalności (mojmdm.pl)
• Narzędzia do samodzielnego prowadzenia badań (kapitalspoleczny.org)
Narzędzia do „zarządzania problemami”
• Naprawmyto.pl
• Kolab (Kolab.pl)

Zaufali nam

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” to partner, którego można
zarekomendować wszystkim gminom – szczególnie w zakresie planowania jak
i wdrażania innowacyjnych społecznie rozwiązań. „Stocznia” to profesjonalny
zespół badaczy i osób doświadczonych w modelowaniu i wdrażaniu
innowacyjnych metod partycypacyjnych, angażujących lokalną społeczność.
Odwołując się do kilkuletnich doświadczeń wzajemnej współpracy śmiało mogę
stwierdzić, że w prowadzonych przez gdyński samorząd działaniach z zakresu
rewitalizacji, organizowania społeczności lokalnych czy planowania polityk
miejskich w dialogu z lokalną społecznością, zespół „Stoczni” stanowi
nieocenione źródło inspiracji i zasób profesjonalnej wiedzy. Jest także
wiarygodnym i rzetelnym partnerem, zwłaszcza w tych przedsięwzięciach, które
wymagają nieszablonowych rozwiązań i stanowią prawdziwe wyzwanie
społeczne.
Aleksandra Dębska-Cenian
Laboratorium Innowacji Społecznych Miasta Gdynia

Zaufali nam

Fundacja „Stocznia” to od kilku lat nasz ważny partner po stronie organizacji
pozarządowych w dyskusji nad oceną i planowaniem usług publicznych i narzędzi ich
realizacji. Z naszej perspektywy na szczególne podkreślenie zasługuje fakt
szerokiego i analitycznego spojrzenia przedstawicieli fundacji – w swoich analizach
i opracowaniach potrafią dobrze łączyć ze sobą perspektywę samorządowców
i społeczności lokalnych, rozumiejąc potrzeby i ograniczenia obu stron. Obiektywizm
i bezstronność w ocenach są również warte podkreślenia. Zespół „Stoczni” ma duże
doświadczenia w badaniach potrzeb społeczności lokalnych i realizacji diagnoz
lokalnych, ale także potrafi przygotować doskonałe poradniki dla praktyków
samorządowych i ich lokalnych partnerów – np. „Standardy Budżetu
partycypacyjnego”, „Budżet partycypacyjny krok po kroku”, czy „Poradnik Ewaluacji
budżetów partycypacyjnych”.
Tomasz Potkański,
Zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich

Zaufali nam
Zespól Stoczni to kreatywne osoby z dużym doświadczeniem badawczym
i praktycznym. Działają według najwyższych standardów, poszukują
nowych i innowacyjnych rozwiązań korzystając zarówno z autorskich
narzędzi jak i ze światowego dorobku w zakresie badań i analiz. Działają
bardzo refleksyjnie, zadają właściwe pytania i dążą do realnej zmiany
społecznej. Forum Darczyńców miało przyjemność współpracować ze
„Stocznią” m.in. przy seminarium dla fundacji korporacyjnych
poświęconym ewaluacji, a kilku członków Forum ma praktyczne
doświadczenia współpracy ze „Stocznią” przy konkretnych projektach
badawczych, ewaluacyjnych i edukacyjnych.
Magdalena Pękacka
Dyrektorka Forum Darczyńców

Stocznia przygotowała na zlecenie Orange kompleksową analizę
dotyczącą szeroko rozumianego wpływu działań firmy w Polsce. Projekt
miał charakter autorski i stanowił odpowiedź na konkretne
zapotrzebowanie firmy. Dzięki współpracy pozyskaliśmy wiele
ciekawych danych dotyczących oceny programów społecznych, działań
ekologicznych czy biznesowych, które posłużyły do modyfikacji
istniejących działań i zaplanowania nowych aktywności.
Monika Kulik
Ekspert ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu Orange Polska
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W dokumencie wykorzystano następujące znaki:
• Group by By Wilson Joseph
• Search Location By Dominique Vicent
• Notebook By hunotika
• Meeting By Gerald Wildmoser, DE
• Coaching By Gilbert Bages, ES
• Mechanic By Wilson Joseph,
• Location by parkjisun

