
 

 

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w projektach finansowanych w ramach  

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020”  

  

Termin: 16 kwietnia 2018 r.   

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka , ul. Bankowa 11a Katowice  

Organizatorzy: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Centrum  

Badań Innowacji Społecznych działające przy Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników   

09.30 – 09.45 Powitanie uczestników   

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Dyrektor 

Instytutu Socjologii, Kierownik Studium Pracy Socjalnej i Zakładu Badań Kultury Współczesnej, 

Przewodniczący Komitetu Sterującego Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oraz 

Dyrektor Biura Związku Subregionu Centralnego  

09.45 – 10.00 Prezentacja założeń Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020   

Biuro Związku Subregionu Centralnego  

10.00 – 10.35 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic w polityce miejskiej. Wybrane przykłady 

europejskie i możliwości ich wykorzystania w warunkach krajowych  

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz (Kierownik Studium Pracy Socjalnej i Zakładu Badań Kultury 

Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)  

10.35 – 10.50 Przerwa kawowa, przygotowanie do prac w grupach tematycznych   

10.50 – 12.20 Praca w grupach tematycznych  

1. Kim jest organizator społeczności ? Role zawodowe i zadania w różnych typach 

projektów/programów mgr Monika Szpoczek-Sało (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach)  

2. Dialog i partycypacja w projektach rewitalizacyjnych  dr Witold Mandrysz (Studium Pracy 

Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)   

 

  

  



 

3. Organizowanie społeczności lokalnej – modele i strategie działania w projektach 

rewitalizacyjnych mgr Maciej Klimek (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach)   

12.20 – 12.50 Przerwa obiadowa  

12.50 – 14.20 Praca w grupach tematycznych  

1. Budowanie potencjału społeczności w oparciu o zasoby – Model ABCD w projektach  

rewitalizacyjnych  mgr Monika Szpoczek-Sało (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach)   

2. Action research(badania w działaniu) w projektach rewitalizacyjnych  dr Witold Mandrysz 

(Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)   

3. Aktywne realizowanie programu rewitalizacji – partycypacja obywatelska, budowanie 

zaangażowania obywatelskiego, animacja społeczna, edukacja i promocja procesu rewitalizacji 

mgr Maciej Klimek (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)   

14.20 – 14.50 Zakończenie spotkania Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej                            

a koncepcja funkcjonowania Centrum Badań Innowacji Społecznych mgr Maciej Klimek (Studium 

Pracy Socjalnej UŚ)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w projektach finansowanych w ramach  

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020”  

  

 

Charakterystyka warsztatów   

1. Kim jest organizator społeczności? Role zawodowe i zadania w różnych typach 

projektów/programów.  

Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom ról, które może pełnić organizator 

społeczności lokalnej w tym: pośrednika, rzecznika, eksperta,  planisty, aktywisty. Organizator 

społeczności lokalnej to zawód nowy, korzystający z dorobku wielu dziedzin nauk społecznych. 

Niewątpliwie jednak jest on agentem zmiany społecznej, łączącym w swej pracy różnorakie 

narzędzia  dla wzmocnienia potencjału społeczności, z którą pracuje.  

Prowadzenie: mgr Monika Szpoczek-Sało (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego                                       

w Katowicach)  

  

2. Dialog i partycypacja w projektach rewitalizacyjnych.   

Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom celów i zamierzeń jakie stawiane są przed 

projektami rewitalizacji, definiowanej jako kompleksowy proces odnowy obszaru 

zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej 

degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający 

prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego 

miasta. W związku z tak opisaną specyfiką działań rewitalizacyjnych, która w dużej mierze 

sprowadza się do poszukiwania a następnie łączenia sił i środków, zarówno władz lokalnych, 

instytucji publicznych, organizacji jak i członków społeczności lokalnej w której realizowany 

będzie projekt, optymalnym wydaje się zastosowanie rozwiązań metodycznych wpisujących 

się w koncepcję dialogu i partycypacji.  

  

Prowadzenie: dr Witold Mandrysz (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego                              

w Katowicach)  
  

 

 

 

 

 

 

  

  



3. Organizowanie społeczności lokalnej – modele i strategie działania w projektach 

rewitalizacyjnych.  

Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom metodyki organizowania społeczności 

lokalnej czyli procesu wspierania ludzi w podejmowanych wspólnie działaniach na rzecz 

ulepszania własnego środowiska. Zaprezentowane zostaną modele i strategie pracy ze 

społecznością, poczynając od klasycznej  koncepcji J. Rothmana  po bardziej rozbudowane 

współczesne typologie, opierające się na zróżnicowanych kryteriach (teoretycznych, 

aksjologicznych, funkcjonalnych, pragmatycznych.  

  

Prowadzenie: mgr Maciej Klimek (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego  w 

Katowicach)  

 

4. Budowanie potencjału społeczności w oparciu o zasoby – Model ABCD w projektach 

rewitalizacyjnych.  

Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom zasad budowania społeczności od wewnątrz, 

czyli podejścia opartego na budowaniu potencjału w oparciu o zasoby. Zastosowanie metodyki 

Asset-Based Community Development  pozwala w projektach skupić się na odkrywaniu, 

łączeniu i wykorzystywaniu środków w ramach ich własnych społeczności. Ma to posłużyć 

rozwiązywaniu najważniejszych problemów, i rozwoju najwyższego potencjału.  

  

Prowadzenie: mgr Monika Szpoczek-Sało (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego                     

w Katowicach)  

  

5. Action research(badania w działaniu) w projektach rewitalizacyjnych.  

Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom specyficznego sposobu prowadzenia badań 

przy jednoczesnym aktywizowaniu społeczności lokalnej do działania. Z jednej strony, jest to 

mniej lub bardziej skonkretyzowana procedura badawcza z drugiej natomiast, szeroka 

orientacja badawcza, na którą składa się wiele procedur o charakterze zarówno ilościowym jak 

i jakościowym. Ostatecznym celem działań podejmowanych w ramach action 

research/uczestniczących badań interwencyjnych poprawa funkcjonowania społeczności 

lokalnej. Poprawa te może być osiągnięta z jednej strony w wyniku dobrze przeprowadzonych 

badań, które dostarczą wiedzy na temat społeczności, procesów w niej zachodzących jak  i 

skuteczności podejmowanych działań. Z drugiej strony poprawa wynikać będzie  z 

zinternalizowania i upowszechniania doświadczeń współpracy, samoświadomości  i 

umiejętności refleksyjnego rozumienia procesu wprowadzania zmiany, jakie zdobyli 

przedstawiciele społeczności wraz z przedstawicielami instytucji i organizacji współpracujący 

w ramach zespołu badawczego realizując procedury badań interwencyjnych.  

  

Prowadzenie: dr Witold Mandrysz (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego  w 

Katowicach)  

  

 

 

 

 

  

  



 

 

6. Aktywne realizowanie programu rewitalizacji – partycypacja obywatelska, budowanie 

zaangażowania obywatelskiego, animacja społeczna, edukacja i promocja procesu 

rewitalizacji.  

Celem warsztatu będzie przybliżenie uczestnikom metodyki zarządzania procesem rewitalizacji 

opartego na zasadach partnerstwa i partycypacji społecznej, po uprzednim zdiagnozowaniu 

potrzeb i preferencji, jak również siły wpływu i poziomu zainteresowania poszczególnych grup 

interesariuszy procesu rewitalizacji.   

  

Prowadzenie: mgr Maciej Klimek (Studium Pracy Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego  w 

Katowicach)  

  

 

 

  


