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W tej części dowiemy się:
czemu służy diagnoza
jak przeprowadzić diagnozę
od czego rozpoczynamy diagnozę
skąd wziąć dane do diagnozy – przykłady
czym jest obszar zdegradowany
jak wyznaczyć obszar rewitalizacji

Poznamy:
przykłady wskaźników diagnostycznych
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O jakiej diagnozie mówimy?
W ramach przygotowywania procesu rewitalizacji będziemy musieli wykonać
diagnozę przynajmniej dwukrotnie. Pierwszy raz w celu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego (a dalszej kolejności obszaru rewitalizacji).
Drugi raz w celu szczegółowego zbadania obszaru rewitalizacji.

DIAGNOZA

W tej części mówimy o diagnozie,
służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego,
a następnie obszaru rewitalizacji

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego
Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA (Pogłębiona analiza)
OBSZARU REWITALIZACJI
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Czemu służy diagnoza?
Diagnoza jest niezbędnym elementem każdego procesu rewitalizacji.

DIAGNOZA
pozwala zbadać występowanie negatywnych zjawisk w sferach:
społecznej
gospodarczej
środowiskowej
przestrzenno-funkcjonalnej
technicznej
a w konsekwencji

wyznaczyć obszar zdegradowany
a następnie

określić obszar rewitalizacji
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Przeprowadzanie diagnozy.
Stosowanie wskaźników
Diagnozę przeprowadzamy dla całej gminy, badając jednocześnie
negatywne zjawiska w sferze społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej.
Aby stwierdzić istnienie i określić zakres negatywnych zjawisk
w każdej z ww. sfer stosuje się szereg wskaźników.
Nie ma katalogu „najlepszych”, czy „niezbędnych” wskaźników,
które w zawsze powinny być brane pod uwagę
przy przeprowadzaniu diagnozy.
Dobór wskaźników dla każdej z gmin może być inny.
Zestaw zastosowanych wskaźników powinien bowiem wynikać
ze specyfiki gminy i jej wewnętrznych uwarunkowań.
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Od czego rozpoczynamy diagnozę?
Diagnoza wykonywana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji obejmuje analizę wszystkich pięciu sfer.
Na jej podstawie określa się potrzeby podjęcia wyprzedzających
działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych
oraz pobudzających aktywność lokalną. Od jej rzetelności
i dokładności zależy kompleksowość działań zaplanowanych
w programie rewitalizacji i ich dopasowanie do potrzeb społeczności
obszaru rewitalizacji.
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Jakie zjawiska dotyczące sfery
społecznej powinny zostać zbadane?
Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji
(art. 9 ust. 1) określono zjawiska, które w szczególności powinny zostać poddane analizie
w sferze społecznej. Użycie frazy „w szczególności” oznacza, że poza analizą wymienionych
można badać występowanie również innych negatywnych zjawisk. Zróżnicowanie charakteru
i skali zjawisk społecznych występujących w gminach uniemożliwia sformułowanie
ich zamkniętego katalogu. Wybór powinien wynikać z ich natężenia w konkretnej gminie
(np. depopulacja, problemy z uzależnieniami, poziom zdrowia, niepełnosprawność,
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych).
wysokie bezrobocie

ANALIZA
NEGATYWNYCH ZJAWISK
W SFERZE SPOŁECZNEJ

znaczne ubóstwo

MINIMUM

niewystarczający poziom uczestnictwa

wysoka przestępczość
niski poziom edukacji lub kapitału społecznego
w życiu publicznym i kulturalnym

Na kolejnych stronach przedstawiono przykładowe wskaźniki, za pomocą których można badać
wybrane negatywne zjawiska w sferze społecznej.
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Bezrobocie
Czynnikiem, który może sygnalizować, że mamy do czynienia z obszarem zdegradowanym
jest wysoki poziom bezrobocia. Często zdarza się, że w takich obszarach mieszka więcej osób
bezrobotnych, niż w innych częściach gminy. Zazwyczaj występuje tam również wyższy odsetek
osób długotrwale bezrobotnych lub duża liczba tzw. młodych bezrobotnych.
Bezrobocie, podobnie jak inne czynniki, można mierzyć za pomocą rozmaitych wskaźników.
Powinny one uwzględniać specyfikę gminy. W niektórych gminach większym
problemem może być bezrobocie wśród kobiet, w innych bezrobocie wśród młodych osób, itd.
Przykładowe wskaźniki dotyczące bezrobocia:

stopa bezrobocia rejestrowanego
(w uproszczeniu: zarejestrowani bezrobotni/osoby w wieku produkcyjnym),
stopa bezrobocia długotrwałego,
(bezrobotni powyżej 12 miesięcy/osoby w wieku produkcyjnym),
stopa bezrobocia w grupie osób do 25 roku życia.

Przykład

zdiagnozuj zjawiska kryzysowe
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dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Ubóstwo
Najłatwiej zbadać to zjawisko wykorzystując dane gromadzone przez ośrodki pomocy społecznej.
W analizach ubóstwa można stosować wiele różnych miar. Liczba osób korzystających z zasiłków
z powodu ubóstwa w przeliczeniu na określoną liczbę ludności jest jednym z najczęściej stosowanych
wskaźników. Najbardziej obrazowe są zagregowane wartości, np. zespolony indeks natężenia
ubóstwa zastosowany w łódzkim i gorzowskim GPR. Indeks wylicza łączną wartość czterech
zasiłków pomocy społecznej (stałego, celowego, okresowego, pomocy na dożywianie dzieci)
w odniesieniu do określonej liczby mieszkańców. Podobnie polecaną, zagregowaną miarą jest
strumień świadczeń ogółem.
Przykładowe wskaźniki dotyczące ubóstwa:

liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 1 tys. ludności,
odsetek osób korzystających z dodatków mieszkaniowych,
liczba udzielonych w roku dodatków mieszkaniowych na 1 tys. ludności,
liczba dzieci, które otrzymują pomoc dożywiania, w stosunku do ogólnej liczby dzieci w wieku szkolnym,
liczba dzieci, które otrzymują stypendium socjalne do ogólnej liczby dzieci w wieku szkolnym.

Przykład
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Edukacja
Kumulacja różnych negatywnych zjawisk odbija się również na najmłodszych mieszkańcach gminy,
w tym na osiąganych przez nich wynikach w nauce. Na obszarach zdegradowanych rzadko można
znaleźć szkoły podstawowe z dobrymi wynikami sprawdzianu szóstoklasisty. Nieco ostrożniej
należy analizować wartości wskaźników dotyczące gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych,
ponieważ w tym przypadku rejonizacja nie ma już tak dużego znaczenia.
W poszczególnych gminach zdarzają się jednak istotne różnice, które warto prześledzić.
Przykładowe wskaźniki dotyczące edukacji:

odsetek dzieci i młodzieży nie otrzymujących promocji do następnej klasy,
średnie wyniki ze sprawdzianu po szóstej klasie (matematyka + j. polski razem) [%],
średnie wyniki ze sprawdzianu gimnazjalnego – matematyka [%],
średnie wyniki ze sprawdzianu gimnazjalnego – j. polski [%].

Przykład
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Przestępczość
Wysoka przestępczość to jeden z tych czynników, które najmocniej kształtują negatywny obraz
danego obszaru w społecznej świadomości, dodatkowo jeszcze wzmacniając występowanie
innych problemów. Ważne jest, aby w ramach przeprowadzanej diagnozy pokazywać zarówno
przestępczość „widoczną”, której ofiarą może paść każda osoba na ulicy, jak też przestępczość
„za zamkniętymi drzwiami”, tj. przemoc domową.
Przestępczość, zwłaszcza wykroczenia, związana jest często z przejawami uzależnień
(alkoholizmem, narkomanią itp.), ale także z występowaniem większej liczby sklepów
monopolowych. Identyfikacja tego problemu wymaga analizy in situ – przejścia po obszarze
i zanotowania liczby tego typu sklepów.
Przykładowe wskaźniki dotyczące przestępczości:
liczba przestępstw na jednostkę powierzchni,
liczba ofiar przemocy domowej na 1 tys. osób,
liczba niebieskich kart na 1 tys. ludności.

Przykład
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Kapitał społeczny
Niski kapitał społeczny, w tym poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym i publicznym,
może być alarmującym sygnałem, wskazującym na występowanie również innych problemów
w danej społeczności, takich jak ubóstwo czy wysoki stopień wykluczenia społecznego
oraz związanej z nimi bierności. Analizę poziomu uczestnictwa w życiu publicznym najczęściej
mierzymy frekwencją wyborczą. Najlepszą miarą w tym przypadku jest frekwencja w wyborach
samorządowych, pokazująca zaangażowanie mieszkańców gminy w sprawy lokalne.
Przykładowe wskaźniki dotyczące kapitału społecznego:

frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych i parlamentarnych,
odsetek osób przekazujących 1% podatku na organizacje pożytku publicznego,
liczba organizacji pozarządowych na 1 tys. mieszkańców,
odsetek osób korzystających z biblioteki,
liczba członków klubów sportowych na 1 tys. mieszkańców.

Przykład
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Demografia
Badając obszar całej gminy pod kątem zmian demograficznych, możemy zaobserwować pewne
negatywne zjawiska, jak np. odpływ mieszkańców lub starzenie się lokalnej społeczności. Bardzo
często takimi zmianami będą dotknięte właśnie obszary zdegradowane. Kumulacja negatywnych
zjawisk jest jedną z przyczyn wyprowadzania się ludzi do innych obszarów gminy. W niektórych
przypadkach za negatywne zjawisko można również uznać zbyt dużą liczbę osób w wieku
przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu mieszkańców.
Przykładowe wskaźniki dotyczące demografii:

procentowa zmiana liczby ludności np. w ostatnich 10 latach,
liczba urodzeń na 1000 mieszkańców,
liczba zgonów na 1000 mieszkańców,
współczynnik starości demograficznej
odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17) w ogólnej liczbie ludności,
odsetek osób w wieku powyżej 80 lat w ogólnej liczbie ludności,
odsetek młodzieży szkolnej w populacji.

Przykład
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY SPOŁECZNEJ
Dysfunkcje i inne problemy ze sfery społecznej
Niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm mogą
być argumentem silnie wpływającym na identyfikację obszaru zdegradowanego,
jeśli w trakcie przeprowadzanej diagnozy wykażemy koncentrację takich zjawisk.
Jednocześnie w każdej gminie mogą występować inne problemy dotyczące sfery społecznej,
a wymienienie ich wszystkich w tej prezentacji jest niemożliwe.
Przykładowe wskaźniki dotyczące dysfunkcji i innych problemów ze sfery społecznej:
liczba osób, którym przyznano świadczenia z powodu niepełnosprawności
na 10 tys. mieszkańców,
odsetek osób starszych (w wieku poprod.), którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny
– w ogólnej liczbie osób starszych,
liczba osób, którym przyznano świadczenia opieki społecznej z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych na 10 tys. ludności,
liczba osób, którym przyznano świadczenia opieki społecznej
z powodu alkoholizmu na 10 tys. ludności.

Przykład
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Jakie sfery podlegają analizie
oprócz kwestii społecznych?
Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji
(art. 9 ust. 1) określono katalog sfer, których analiza jest konieczna do poprawnego wyznaczenia
natężenia negatywnych zjawisk w gminie.
Są to następujące sfery:
gospodarcza,
środowiskowa,
przestrzenno-funkcjonalna,
techniczna.
Od specyfiki gminy zależy, czy poszczególnym sferom zostanie przypisana jednakowa waga
w analizie. Im większe znaczenie dla gminy mają problemy w poszczególnych sferach,
tym większą uwagę należy im poświęcić i zastosować uważnie dobrane wskaźniki,
żeby tę specyfikę wydobyć.

Na kolejnych stronach przedstawiono przykładowe wskaźniki,
za pomocą których można badać wybrane negatywne zjawiska w wymienionych sferach.
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Jakie zjawiska dotyczące sfery
gospodarczej powinny zostać zbadane?
Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji
(art. 9 ust. 1) określono zakres analiz negatywnych zjawisk ze sfery gospodarczej,
które w szczególności powinniśmy badać.
ANALIZA
NEGATYWNYCH ZJAWISK
W SFERZE
GOSPODARCZEJ

niski stopień przedsiębiorczości
słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

MINIMUM

Na kolejnych stronach przedstawiono przykładowe wskaźniki,
za pomocą których można badać wybrane negatywne zjawiska w wymienionych sferach.
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY GOSPODARCZEJ
Sfera gospodarcza
Kumulacji negatywnych zjawisk w sferze społecznej często towarzyszy szereg negatywnych zjawisk
ze sfery gospodarczej. Poziom przedsiębiorczości wyraża się nie tylko w liczbie funkcjonujących
podmiotów gospodarczych, ale także w postawach przedsiębiorczych mieszkańców i gotowości
do rejestrowania nowych przedsiębiorstw. O kondycji lokalnej gospodarki może świadczyć również
liczba wyrejestrowanych działalności gospodarczych, jak też liczba opuszczonych oraz wynajętych
lokali usługowych.
Przykładowe wskaźniki dotyczące sfery gospodarczej:

odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie bezrobotnych,
wskaźnik aktywności gospodarczej (podmioty wpisane do CEIDG i KRS – na 10 tys. ludności),
zmiana procentowa wskaźnika aktywności gospodarczej w okresie ostatnich np. 5 lat,
odsetek działalności gosp. wyrejestrowanych rocznie z ewidencji w okresie ostatnich
np. 5 lat – średnia roczna,
zadłużenie w gminnym zasobie mieszkaniowym,
współczynnik obciążenia demograficznego – ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 tys. osób
w wieku produkcyjnym.

Przykład
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Jakie zjawiska dotyczące sfery
środowiskowej powinny zostać zbadane?
Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji
(art. 9 ust. 1) określono minimalny zakres analiz negatywnych zjawisk w każdej ze sfer.
W sferze środowiskowej obowiązkowa jest analiza następujących zjawisk:

ANALIZA
NEGATYWNYCH ZJAWISK
W SFERZE
ŚRODOWISKOWEJ

MINIMUM

przekroczenie standardów jakości środowiska
obecność odpadów stwarzających zagrożenie
dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska

Na kolejnych stronach przedstawiono przykładowe wskaźniki,
za pomocą których można badać wybrane negatywne zjawiska w wymienionych sferach.
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY ŚRODOWISKOWEJ
Sfera środowiskowa
Modernizacja domowych pieców i kotłowni, czy usuwanie azbestu to kosztowne przedsięwzięcia,
na które nie każdy mieszkaniec może sobie pozwolić. Tam gdzie społeczność dotknięta jest
ubóstwem, bezrobociem lub innymi problemami, gotowość do przeprowadzenia takich zmian
jest najmniejsza. Dlatego najczęściej w takich obszarach możemy zaobserwować nagromadzenie
wielu negatywnych zjawisk ze sfery środowiskowej. Niektóre inne czynniki, jak np. wysoki poziom
hałasu komunikacyjnego czy zanieczyszczenia z fabryk, mogą również wpływać na jakość
zamieszkania w danym miejscu i przyczyniać się do występowania negatywnych zjawisk z innych sfer.
Przykładowe wskaźniki dotyczące sfery środowiskowej:

udział budynków generujących emisje niskie,
całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza na 1 km kw.,
średnie stężenia (mg/m3) poszczególnych zanieczyszczeń gazowych,
równoważony poziom hałasu komunikacyjnego (dzień i noc),
odsetek mieszkańców narażona na przekroczone normy hałasu całodobowego (LDWN) lub nocnego (LN),
występowanie azbestu do usunięcia.

Przykład
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Jakie zjawiska dotyczące sfery

przestrzenno-funkcjonalnej powinny zostać zbadane?
Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji
(art. 9 ust. 1) określono minimalny zakres analiz negatywnych zjawisk w każdej ze sfer.
W sferze przestrzenno-funkcjonalnej obowiązkowa jest analiza następujących zjawisk:
niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę

ANALIZA
NEGATYWNYCH ZJAWISK
W SFERZE
PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ

techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny

MINIMUM

niski poziom obsługi komunikacyjnej

brak dostępu do podstawowych usług
lub ich niska jakość
niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych
do zmieniających się funkcji obszaru
niedobór lub niskiej jakości tereny publiczne

Na kolejnej stronie przedstawiono przykładowe wskaźniki dot. sfery przestrzenno-funkcjonalnej.
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dotyczące SFERY PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Negatywnym zjawiskom z wcześniej opisanych sfer niejednokrotnie towarzyszą negatywne
zjawiska przestrzenno-funkcjonalne. Złe planowanie, brak miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, słaba dostępność usług publicznych,
jak również degradacja istniejących od dziesięcioleci lub stuleci przestrzeni urbanistycznych,
to elementy, które negatywnie wpływają na jakość życia w danym miejscu.
Przykładowe wskaźniki dotyczące sfery przetrzenno-funkcjonalnej:

niska dostępność do podstawowych usług (znacząca odległość do obiektów typu przedszkola,
ośrodki zdrowia – badana np. poprzez średnią ważoną odległości itp.),
liczba miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców,
odległość od przychodni POZ Liczba kursów komunikacji publicznej na dobę w dniu roboczym
na 1000 mieszkańców,
odległość od przystanku komunikacji publicznej,
powierzchnia zieleni urządzonej na 1tys. mieszkańców,
odległość od parku większa niż 10 minut drogi.

Przykład
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Jakie zjawiska dotyczące sfery
technicznej powinny zostać zbadane?
Zarówno w „Wytycznych” (definicja stanu kryzysowego), jak i w ustawie o rewitalizacji
(art. 9 ust. 1) określono minimalny zakres analiz negatywnych zjawisk w każdej ze sfer.
W sferze technicznej obowiązkowa jest analiza następujących zjawisk:
degradacja stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu

ANALIZA
NEGATYWNYCH ZJAWISK
W SFERZE TECHNICZNEJ

MINIMUM

mieszkaniowym
niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych
umożliwiających efektywne korzystanie
z obiektów budowlanych, w szczególności
w zakresie energooszczędności
i ochrony środowiska

Na kolejnej stronie przedstawiono przykładowe wskaźniki, za pomocą których można badać
wybrane negatywne zjawiska w sferze technicznej.
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PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
dotyczące SFERY TECHNICZNEJ
Sfera TECHNICZNa
Jednym z problemów, które powinniśmy przeanalizować badając gminę pod kątem sfery
technicznej jest zły stan obiektów budowlanych, w tym obiektów mieszkalnych.
Najłatwiej można zebrać informacje o zasobie komunalnym, ponieważ jego inwentaryzacja
jest prowadzona na potrzeby wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy. Należy także zadbać o zgromadzenie informacji o stanie technicznym
zasobów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (mając na uwadze potencjalną współpracę
z nimi w procesie rewitalizacji).
Innymi zjawiskami, które mogą znacząco obniżać standard życia w danym miejscu jest np. brak
dostępu do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, zły stan nawierzchni dróg czy chodników, itp.
Przykładowe wskaźniki dotyczące sfery technicznej:
odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej,
odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej,
odsetek budynków podłączonych do kanalizacji.

Przykład
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Wskaźniki dynamiczne i statyczne
O występowaniu negatywnych zjawisk w każdej ze sfer może świadczyć
zarówno odbiegający od średniej poziom danego wskaźnika,
jak i jego gwałtowne pogorszenie w krótkim czasie.
Przykładowo złożenie informacji o wysokim udziale osób w wieku
poprodukcyjnym w ogóle ludności oraz o spadku narodzin dzieci będzie
sugerowało, że na danym obszarze mogą wzmacniać się
problemy demograficzne.
Starajmy się przedstawiać diagnozę w dwóch ujęciach:
statycznym, aby pokazać obecnie występujące negatywne zjawiska,
dynamicznym w celu przedstawienia tendencji, które mogą w najbliższych 		
latach kształtować obraz gminy i poszczególnych jej obszarów.
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Metodologia diagnozy
Etapy tworzenia diagnozy
1

3

Zaplanuj
diagnozę

Opracuj dane

(stwórz schemat diagnozy)
24

2

4

Zbierz dane

Sporządź
raport
diagnostyczny
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W diagnozie nie prezentuje się danych osobowych.
Jednak do wytworzenia statystycznego (uogólnionego) obrazu zjawisk często
będziemy wykorzystywać dane ze źródeł, w których są one gromadzone
jako dane osobowe.
Dane takie dla celów diagnozy należy anonimizować
(przetwarzać tak, aby nie dało się z nich wyczytać niczyich danych osobowych).
Podmioty przekazujące nam takie dane mogą jednak obawiać się
czy nie naruszą w ten sposób przepisów o ochronie danych osobowych.
Rozwiejmy ich obawy.
Na następnej stronie przedstawiamy przykład treści pisma skierowanego
do Powiatowego Urzędu Pracy, zawierającego prośbę o udostępnienie
do celów diagnozy danych o zasiłkach dla bezrobotnych.
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Przykład zawartości pisma
– wniosku o udostępnienie danych
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Prezydentowi Miasta danych
niezbędnych do sporządzenia diagnozy do Programu Rewitalizacji.
Aktualne dane o wypłacanych zasiłkach dla bezrobotnych
wraz z adresami ich pobierania prosimy przekazać nam w formie
wstępnie zanonimizowanej – bez nazwisk i numerów mieszkań,
jedynie z adresem ogólnym (ulica, numer budynku).
Informujemy, że dane te będą u nas wykorzystane tylko jednorazowo
do sporządzenia analizy rozkładu terytorialnego zjawiska bezrobocia,
która zostanie zapisana wyłącznie w formie w pełni
zanonimizowanej, uniemożliwiającej identyfikację jakichkolwiek
danych osobowych, w tym także numerów budynków
(a więc nie będzie zbiorem danych osobowych). Źródłowy zbiór danych
otrzymanych od Państwa nie będzie przetwarzany u nas w jakikolwiek
inny sposób i po dokonaniu analizy statystycznej zostanie niezwłocznie
trwale usunięty.

Przykład
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Planowanie diagnozy i zbieranie danych
Zaplanuj diagnozę. Określ między innymi rodzaje i zakres badań, jakie zamierzasz
prowadzić oraz wskaźniki, jakie zamierzasz zastosować. Podstawą decyzji
o wyborze konkretnych wskaźników powinna być ocena potrzebnej
szczegółowości diagnozy i potwierdzenia intensywności negatywnych zjawisk.
Kiedy mamy wybrane wskaźniki, musimy pozyskać dane do nich. Istnieje wiele
rodzajów danych i sposobów ich gromadzenia. W najbardziej komfortowej
sytuacji są te gminy, które prowadzą stały, ciągły monitoring negatywnych
zjawisk na terenie gminy – mogą one szybko pozyskać dane do diagnozy,
bez konieczności zwracania się do dużej liczby podmiotów zewnętrznych.
Na kolejnej stronie przedstawiono przykłady jednostek będących w posiadaniu
danych, które mogą być przydatne w diagnozie zjawisk kryzysowych w gminie.
W trakcie diagnozy pozyskamy dane, które będą miały charakter ilościowy
(np. liczba osób korzystających z dodatków mieszkaniowych), jak też jakościowy
(np. opinie mieszkańców wyrażone w ankietach). Sposób pozyskiwania
i przetwarzania tych danych został zaprezentowany na dalszych stronach.
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PRZYKŁADOWE ŹRÓDŁA DANYCH
Biura i wydziały urzędu gminy, np.:
Biuro planowania
lub Wydział zajmujący się
planowaniem przestrzennym
Wydział Geodezji
lub inny wydział gromadzący
dane kartograficzne
Wydział Organizacyjny
Wydział Edukacji
Wydział Mieszkalnictwa
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Ochrony Środowiska
Ośrodek Pomocy Społecznej
Konserwator Zabytków
Straż miejska

Powiatowy Urząd Pracy
Miejska lub Powiatowa
Komenda Policji
Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
Główny Urząd Statystyczny
Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Skarbowy
Starostwo Powiatowe
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
Państwowa Komisja Wyborcza
Urząd Skarbowy
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Zbieranie danych
2

Zbierz dane

dane ilościowe (liczby)

dane ilościowe (teksty)

przeszukiwanie źródeł wtórnych

wywiady swobodne

przeprowadzanie:

debaty, wysłuchania publiczne

ankiet, testów
wywiadów standaryzowanych
obserwacji ilościowych

obserwacja etnograficzna
przeszukiwanie źródeł wtórnych

3

Opracuj dane
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Opracowywanie danych
i sporządzenie diagnozy
3

Opracuj uzyskane dane
dane ilościowe (liczby)

1
2
3

dane ilościowe (teksty)

grupowanie, zliczanie
analiza statystyczna
prezentacja

1
2
3

(opisowa/tabelaryczna/graficzna)
4

4

interpretacja danych ilościowych

5

podział tekstu
redukcja
tworzenie reprezentacji
weryfikacja hipotez
interpretacja danych jakościowych

Scal wyniki ze wszystkich źródeł,
Przeprowadź selekcję (ocenę według wagi i dynamiki)

4

RAPORT DIAGNOSTYCZNY
(w nim m.in. interpretacje, wnioski, wyniki)
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Kiedy mamy do czynienia
z obszarem zdegradowanym?
JEŚLI W WYNIKU DIAGNOZY STWIERDZIMY, ŻE NA DANYM OBSZARZE WYSTĘPUJE:

KONCENTRACJA
NEGATYWNYCH
ZJAWISK
ZE SFERY SPOŁECZNEJ

NEGATYWNE ZJAWISKA
W CO NAJMNIEJ JEDNEJ
Z POZOSTAŁYCH SFER, tj.:
SFERZE GOSPODARCZEJ
lub SFERZE ŚRODOWISKOWEJ
lub SFERZE
PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ
lub SFERZE TECHNICZNEJ

TO MOŻEMY TEN OBSZAR OKREŚLIĆ JAKO OBSZAR ZDEGRADOWANY
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Koncentracja negatywnych zjawisk
w sferze społecznej
„Koncentracja” oznacza, że na danym obszarze nakłada się
na siebie kilka negatywnych zjawisk.

KONCENTRACJA
NEGATYWNYCH
ZJAWISK

Obszar na którym stwierdzono koncentrację negatywnych
zjawisk społecznych jest obszarem, który może zostać
uznany za obszar zdegradowany, o ile wystąpią tam
jeszcze inne negatywne zjawiska w którejś
z pozostałych sfer.
Jeśli na danym obszarze nie występuje koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych, to nie możemy
tego obszaru uznać za zdegradowany, nawet gdyby
występowało tam wiele negatywnych zjawisk z każdej
innej sfery. Występowanie koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych jest zatem warunkiem niezbędnym
uznania danego obszaru za zdegradowany.
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Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Wyznaczenie obszaru
zdegradowanego

Wyznaczenie obszaru
rewitalizacji

Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego. Obszar rewitalizacji
należy wyznaczyć w oparciu o największą kumulację negatywnych zjawisk (którą ujawniła
diagnoza), jak również w oparciu o potencjał rozwojowy obszaru (dodatkowo można wskazać
taki obszar, który ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy – może okazać się, że jest
to cały obszar zdegradowany, jego część albo jeden z obszarów zdegradowanych lub ich części).
Obszar rewitalizacji musi być obszarem skoncentrowanym terytorialnie, obejmującym
nie więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% mieszkańców. Jeśli wyznaczony w diagnozie
obszar zdegradowany jest większy niż 20% powierzchni lub przekracza 30% mieszkańców
gminy, to należy wyznaczyć mniejszy obszar rewitalizacji, mieszczący się we wskazanych
wyżej limitach.
Obszar rewitalizacji musi być obszarem skoncentrowanym, ale nie musi być obszarem
ciągłym przestrzennie. Możliwe jest utworzenie kilku podobszarów, ważne jednak
aby łącznie nie przekraczały wyżej wskazanych limitów.
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