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W tej części dowiemy się:
czym są mechanizmy włączania
interesariuszy w proces rewitalizacji,
o których mowa w „Wytycznych”
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Poznamy:
przykładowe mechanizmy
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Mechanizmy włączenia interesariuszy
w proces rewitalizacji
Jednym z elementów, które muszą zostać zawarte w programach rewitalizacji
spełniających wymogi „Wytycznych” są mechanizmy włączenia mieszkańców,
przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy
w proces rewitalizacji – partnerstwo z interesariuszami.
Chodzi o zawarcie w programie rewitalizacji opisu działań, które zamierzamy
prowadzić, aby zapewnić różnym grupom interesariuszy aktywny udział
w procesie rewitalizacji (a zatem nie tylko te, które przeprowadziliśmy na etapie
opracowywania programu rewitalizacji).
W „Wytycznych” nie zostało określone, w jaki sposób oraz jak szczegółowo należy
opisać te mechanizmy. Wskazanie wprost mieszkańców i przedsiębiorców może
sugerować, że działania włączające w proces rewitalizacji powinny być skierowane
przede wszystkim do tych grup. Jednocześnie ograniczenie się do nich jest
niewystarczające. Należy zaproponować również mechanizmy, które pozwolą
na aktywny udział organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów i innych
grup oraz podmiotów działających na terenie gminy.
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Przykłady mechanizmów włączających
interesariuszy w proces rewitalizacji
Przykłady mechanizmów włączających na etapie opracowywania programu:
ogłoszenia o konsultacjach,
plakaty i ulotki informacyjne,
powszechne konsultacje online,
spacer badawczy.
Przykłady mechanizmów włączających na etapie wdrażania programu:
utworzenie stałego lub mobilnego punktu informacyjnego,
stworzenie sieci liderów rewitalizacji,
zastosowanie systemu minigrantów.
Mechanizmy włączania interesariuszy zawarte w programie rewitalizacji mówią
o tym, jakie narzędzia zamierzamy zastosować, aby zapewnić partycypację
w procesie rewitalizacji. Jednocześnie „partycypacja” - włączenie interesariuszy
w proces rewitalizacji - jest pojęciem szerszym i odnosi się do wszystkich
etapów procesu rewitalizacji oraz do wszystkich podejmowanych działań.
Więcej czytaj w części: Partycypacja.
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Dąbrowa Górnicza

Sposoby inicjowania współpracy między sektorem publicznym,
prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Program rewitalizacji jest dokumentem otwartym. Jego zawartość tworzona jest we współpracy
z lokalnymi partnerami: przedsiębiorcami, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi,
organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, grupami mieszkańców,
wszystkimi zainteresowanymi, związanymi z Dąbrową Górniczą miejscem zamieszkania bądź
działalnością gospodarczą.
Partnerzy lokalni mają wpływ na kształtowanie zawartości programu poprzez:

zgłaszanie wniosków wyrażających opinie na temat zawartych kierunków rozwoju i odnowy
		 miasta przyjętych w dokumencie,
udział w pracach nad aktualizacją dokumentu,
zgłaszanie wniosków dot. włączenia do programu nowych obszarów lub poszerzenie już istniejących,
zgłaszanie i realizację projektów rewitalizacyjnych,
udział w pracach na rzecz realizacji programu i zawartych w nim przedsięwzięć.

Dla sprawnej i czytelnej organizacji wdrażania zapisów programu mogą być tworzone plany
działania dla poszczególnych obszarów wytypowanych do rewitalizacji. Plany działania obejmują
zadania wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz terminu realizacji.
LPR Dąbrowy Górniczej do 2020 r.
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Przykład

Przykłady mechanizmów włączających interesariuszy
Dąbrowa Górnicza

Etap tworzenia Programu Rewitalizacji

Kluczem do skutecznej rewitalizacji jest włączenie interesariuszy na każdym etapie procesu.
W trakcie prac nad aktualizacją programu rewitalizacji podjęto następujące działania, angażujące
lokalną społeczność i innych interesariuszy obszaru rewitalizacji:
spotkania otwarte z mieszkańcami, w tym:
			
warsztaty diagnostyczne,
warsztaty strategiczne
			
				 (wspólne formułowanie wizji, celów, kierunków i propozycji projektów
				 dla obszarów rewitalizacji),
sondaże opinii społeczności lokalnej, w tym ankiety,
spacery badawcze wspierające diagnozę problemów przestrzenno-infrastrukturalnych,
współdziałanie w sferze wypracowania montażu środków finansowych ze źródeł publicznych,
		 prywatnych i społecznych na rzecz realizacji planowanych przedsięwzięć,
konsultacje społeczne projektu dokumentu (zgłaszanie uwag),
dyżury konsultacyjne, w tym organizacja punktu konsultacyjnego podczas organizowanych
		 w mieście wydarzeń,
portal dedykowany rewitalizacji miasta www.irewitalizacja.pl

LPR Dąbrowy Górniczej do 2020 r., s. 116.
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Przykłady mechanizmów włączających interesariuszy
Dąbrowa Górnicza

Etap wdrażania Programu Rewitalizacji

Kluczem do skutecznej rewitalizacji jest włączenie interesariuszy na każdym etapie procesu.
Podczas wdrażania programu rewitalizacji zaplanowano najwięcej działań włączających
ich do współzarządzania zmianami na obszarze rewitalizacji:
		
		
		
		
		
		
		

organizacja spotkań i dyskusji na rzecz przezwyciężania barier wynikających z nieufności
oraz konfliktu interesów różnych grup beneficjentów,
organizacja spotkań z mieszkańcami oraz innymi grupami interesariuszy
w kreowaniu komplementarnych projektów w poszczególnych obszarach rewitalizacji,
kreowanie i promowanie liderów środowisk lokalnych i liderów projektów aktywizujących
społeczności lokalne,
tworzenie dzielnicowych i osiedlowych partnerstw / koalicji na rzecz przygotowania
i realizacji obywatelskich projektów rewitalizacyjnych,
budowanie montaży finansowych uzależnionych od zdolności finansowej beneficjentów,
w miarę możliwości zatrudnianie np. na umowę zlecenie wyselekcjonowanych mieszkańców 		
obszarów rewitalizacji, którzy w wyniku prac rewitalizacyjnych mogliby nabywać doświadczenie 		
oraz uzyskiwać nowe kompetencje zawodowe, a równocześnie budowane byłoby większe
przywiązanie i odpowiedzialność za najbliższe sąsiedztwo,

LPR Dąbrowy Górniczej do 2020 r., s. 116.
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Dąbrowa Górnicza

Etap wdrażania Programu Rewitalizacji – CD.
		
		
		
		
		

wykorzystywanie Dzielnicowego Forum Mieszkańców do zwiększania świadomości,
wypracowywania konsensusu oraz modyfikowania zamierzeń rewitalizacyjnych,
systematyczna informacja o podejmowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych
oraz pracach na rzecz realizacji projektów rewitalizacyjnych,
sondaże opinii społeczności lokalnej (np. ankiety) w celu badania oceny mieszkańców
w sferze podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
edukacja w sferze rewitalizacji – zróżnicowany program dedykowany różnym
grupom interesariuszy,
wsparcie informacyjne i doradcze indywidualnym i zbiorowym beneficjentom,
systematyczne gromadzenie opinii, komentarzy, uwag mieszkańców obszarów rewitalizacji
na temat przebiegu procesu rewitalizacji.

LPR Dąbrowy Górniczej do 2020 r., s. 116.
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Dąbrowa Górnicza

Etap monitorowania i oceny procesu rewitalizacji

Przykład

Przykłady mechanizmów włączających interesariuszy

Kluczem do skutecznej rewitalizacji jest partnerstwo i włączenie interesariuszy na każdym etapie
procesu. W Dąbrowie Górniczej przewidziano ich zaangażowanie także w ocenę postępów
w realizacji programu rewitalizacji:

sprzeprowadzanie sondaży opinii społeczności lokalnej (np. poprzez ankiety),
		 w celu oceny procesu rewitalizacji,
wykorzystywanie Dzielnicowego Forum Mieszkańców do zwiększania świadomości,
		 wypracowywania konsensusu oraz modyfikowania zamierzeń rewitalizacyjnych,
organizacja spotkań z grupami beneficjentów oraz mieszkańców obszarów
		 objętych działaniami rewitalizacyjnymi,
systematyczne informowanie mieszkańców o podejmowanych przedsięwzięciach
		 rewitalizacyjnych,
podawanie do publicznej wiadomości
		 (strona internetowa Urzędu Miejskiego – portal dedykowany rewitalizacji)
		 okresowych raportów z realizacji programu rewitalizacji miasta.
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