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1.1 CEL ZAMÓWIENIA 
 

Celem zamówienia było: 

1. Opracowanie i przygotowanie koncepcji pakietu szkoleń dla kluczowych aktorów procesu 
rewitalizacji wspierającego proces rewitalizacji w POR CENTRUM wraz z przeprowa-
dzeniem tego pakietu. 
 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie pakietu działań włączających mieszkańców w proces 
rewitalizacji na potrzeby projektu, Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia 
Dąbrowy Górniczej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który zrealizowany zostanie 
na terenie byłej fabryki obrabiarek DEFUM w formie projektowania i stworzenia ogrodu 
społecznościowego - punktu informacji o Fabryce Pełnej Życia. 
 

Dzięki realizacji powyższych zadań aktorzy rewitalizacji świadomie uczestniczyli w procesie 

rewitalizacji Fabryki Pełnej Życia oraz byli ambasadorami pomysłu wśród mieszkańców i innych 

interesariuszy. Opieka nad ogrodem była sprawowana przez organizacje prowadzące działania 

na terenie Fabryki Pełnej Życia, np. Stowarzyszenie Civitas. Aktorzy rewitalizacji wspierali 

komórkę odpowiedzialną za realizację projektu rewitalizacji, poprzez włączanie mieszkańców 

na wszystkich etapach procesu - od etapu diagnozy do momentu podjęcia wspólnej decyzji, 

między innymi w tworzenie społecznej koncepcji Śródmieścia Dąbrowy Górniczej oraz w projekt 

„Analiza zachowań komunikacyjnych POR Centrum na przykładzie ul. 3 Maja w Dąbrowie 

Górniczej przy zastosowaniu metody prototypowania przestrzeni publicznej w ramach realizacji 

projektu »Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej«”. Dzięki użyciu 

metody Design Thiniking uczestnicy szkoleń rozumieli na czym polega prototypowanie i będą 

mogli wspierać przyszłego wykonawcę tego zadania. 

Pretekstem do podjęcia pracy nad realizacją pakietów szkoleń jest projekt „Fabryka Pełna Życia 

– rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, realizowany w ramach konkursu Ministerstwa 

Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. 
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2 PODSUMOWANIE WYKONANYCH DZIAŁAŃ 
 

2.1 Pakiet szkoleniowy wspierający proces rewitalizacji w POR CENTRUM 
 
W ramach zadania przeprowadzono pakiet szkoleń zgodny z zatwierdzoną przez zamawiającego 
koncepcją (Załącznik nr 1). W szkoleniach wzięło udział 12 osób. Cykl pracy uczestników został 
zaplanowany tak, żeby konkretne doświadczenie skłaniało do rozumnej obserwacji. Uczestnicy 
będą mogli w ten sposób zapoznać się z praktycznym zastosowaniem technik partycypacyjnych. 
Głównym założeniem proponowanego modelu pracy było nabywanie przez uczestników wiedzy 
i umiejętności poprzez praktyczne zastosowanie poznanych wcześniej technik i narzędzi. 
 
Techniki i narzędzia, z którymi zapoznali się uczestnicy szkoleń: 
 

• Design Thiniking 

• Analiza Interesariuszy 

• Wywiady pogłębione i inne narzędzia badawcze wspierające proces projektowy 

• Mapowanie potencjału  

• Persony 

• Warsztaty Charette 

• Future City Game 

• Kawiarnia Obywatelska 

• Narada obywatelska 

• Ocena partycypacyjna 

• Otwarta przestrzeń 

• Panel obywatelski 

• Planowanie partycypacyjne 

• Sądy obywatelskie 

• Sondaż deliberatywny® 

• Spacery badawcze 

• Warsztaty przyszłościowe 

• World Café 
 
Przeprowadzony harmonogram szkoleń: 
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Data Tematy szkoleń 

08.04.2017 I DZIEŃ: Wprowadzenie - proces rewitalizacji w POR CENTRUM 

09.04.2017 II DZIEŃ: Określenie wyzwania projektowego oraz ujednolicenie pojęć 

22.04.2017 III DZIEŃ: Wejście w skórę użytkownika 

23.04.2017 IV DZIEŃ: Definiowanie właściwego problemu 

20.05.2017 V DZIEŃ: Definiowanie właściwego problemu 

21.05.2017 VI DZIEŃ: Budowanie prototypów 

03.06.2017 VII DZIEŃ: Testowanie 

04.06.2017 VIII DZIEŃ: Sposoby finansowania działań 

17.06.2017 IX DZIEŃ: Jak wykorzystać proces Design Thinking w moich działaniach? 

18.06.2017 X DZIEŃ: Ja jako facylitator grupy roboczej wypracowywującej innowacyjną 
usługę społeczną w moim mieście. 

 
 
 

 

2.2 Pakiet działań włączających mieszkańców w proces rewitalizacji – projektowanie 
i tworzenie ogrodu społecznościowego 

 
W ramach zadania przygotowano 25 osób do przeprowadzenia przez proces współdecydowania 

w ramach projektowania i tworzenia na terenie dawnej fabryki obrabiarek DEFUM (w skrócie 

Fabryki) ogrodu społecznościowego. Uczestnicy zdobywali wiedzę oraz praktyczne umiejętności. 

Cykl pracy uczestników został zaplanowany tak, żeby konkretne doświadczenie skłaniało do 

rozumnej obserwacji. Uczestnicy mogli w ten sposób zapoznać się z praktycznym zastosowaniem 
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technik partycypacyjnych. Głównym założeniem proponowanego modelu pracy było nabywanie 

przez uczestników wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne zastosowanie poznanych wcześniej 

technik i narzędzi. 

 

W projekcie przewidziano cykl spotkań diagnostycznych i projektowych prowadzonych metodą 

warsztatową wg następującego kalendarza:  

Data Tematy spotkań 

05.04.2017 I SPOTKANIE: wizja lokalna i praca nad koncepcją ogrodu społecznościowego 

11.04.2017 II SPOTKANIE: weryfikacja koncepcji 

19.04.2017 III SPOTKANIE: zaplanowanie prac 

28.04.2017 IV SPOTKANIE: zrób to sam – urządzanie ogrodu 

 

 

 

 

 

2.3 Szczegółowy opis procesu projektowania i tworzenia ogrodu społecznościowego 
 

2.3.1 REKRUTACJA 

 

Rekrutacja uczestników rozpoczęła się 28 marca 2017 roku. Na stronach internetowych 

www.fabrykapelnazycia.pl, www.naprawsobiemiasto.eu oraz kanałach social media 

zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze do udziału w projekcie. W ww. ogłoszeniach 
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wstawiono odnośnik do formularza rekrutacyjnego. Łącznie w procesie rekrutacji wzięło udział 

27 osób. Osoby aplikujące do projektu zostały powiadomione telefonicznie oraz e-mailowo 

o przyjęciu zgłoszenia oraz zaproszone na pierwsze spotkanie. 

 

 

Treść ogłoszenia rekrutacyjnego na stronie www.fabrykapelnazycia.pl 

 

2.3.2  I SPOTKANIE WARSZTATOWE 

 

Pierwsze spotkanie warsztatowe miało formę diagnozy, polegającej na spacerze badawczym oraz 

na krótkich wywiadach przeprowadzonych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej. Wywiady 

dotyczyły terenu Fabryki Pełnej Życia oraz sposobu korzystania przez mieszkańców z tego ternu. 
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Spotkanie odbyło się wg wcześniej zaplanowanego harmonogramu w dniu 5 kwietnia 2017 roku 

w godz. 17.00- 20.00. W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników. Początkowo uczestnicy zebrali 

się na tzw. placu fabrycznym na terenie dawnej fabryki obrabiarek DEFUM.  
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Oprócz mieszkańców na warsztaty dotyczące ogrodu zostali zaproszeni lokalni przedsiębiorcy 

firma OFI zajmująca się ogrodnictwem, właściciel lokalu gastronomicznego Fittzner, który w 

kwietniu rozpoczyna działalność na terenie Fabryki oraz organizacje, które planują swoje 

działania w lecie w ogrodzie, Civitas czy Stowarzyszenie Wspierania Talentów. Uczestnicy 

spotkania mieli okazję zapoznać się dokładnie z jej obszarem oraz zobaczyć teren 

nowoprojektowanego ogrodu społecznego. Przyglądaliśmy się wspólnie jakie funkcje będą 

możliwe do wprowadzenia na terenie ogrodu. 

 

 

Lokalizacja nowoprojektowanego ogrodu społecznego na terenie dawnej fabryki obrabiarek DEFUM  
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Po wizji lokalnej grupa udała się na miejsce spotkania warsztatowego w sali w Pałacu Kultury 

Zagłębia. Uczestnicy zapoznali się ze sobą oraz podali swoje motywacje dotyczące udziału w 

procesie realizacji ogrodu. Były to m. in.: 

- chęć promowania idei ogrodów społecznościowych w Dąbrowie Górniczej 

- chęć ożywienia terenu dawnej fabryki obrabiarek DEFUM, 

- chęć aktywnego włączenia z działaniami w życie miasta, 

- poznanie nowych osób, z którymi można działać na rzecz miasta, 

- zdobycie doświadczenia przy realizacji podobnych projektów. 

 

Następną częścią warsztatu było wspólne projektowanie. Pierwszym krokiem w rozpoczęciu 

projektowania jest zastanowienie się na tym kto będzie odbiorcą przestrzeni, czyli 

odpowiedzenie sobie na pytanie: Kto będzie w przyszłości z ogrodu. Dlatego druga część 

warsztatu rozpoczęła się zadaniem, którego celem była identyfikacja potencjalnych 

użytkowników przestrzeni oraz wskazaniem odpowiadającym im rodzajom aktywności. 

 

 

Kto i w jaki sposób będzie korzystał w przyszłości z ogrodu: 
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1. Młode rodziny z dziećmi 

a. Wskazane aktywności:  

wspólna zabawa, wspólna edukacja (rodzice pokazują dzieciom świat przyrody). 

b. Proponowane rozwiązania: 

miejsce piknikowe, ogród doświadczeń (miejsce edukacji), ogród zmysłów, element 

zabawy, zielnik, ogród ziołowy, ogród warzywny. 

 2. Seniorzy, młodzież, studenci, grupa przyjaciół, wagarowicze:  

a. Wskazane aktywności:  

miejsce, które łączy pokolenia, miejsce integracji, funkcja piknikowa 

b. Proponowane rozwiązania: 

szklarnia, stolik szachowy, stół do tenisa, grill miejski, przestrzeń gastronomiczna, 

łąka kwietna ze ścieżką ekologiczną. 

 3. Mieszkańcy miasta, przypadkowi przechodnie, niedzielni spacerowicze, rodzice 

oczekujący na dzieci i użytkownicy PKZ, pasażerowie komunikacji miejskiej i PKP, turyści, 

zwiedzający strefę FPŻ: 

a. Wskazane aktywności:  

miejsce odpoczynku, relaksu, miejsce informacyjne (historia, przyroda, aktualne 

wydarzenia).  

b. Proponowane rozwiązania: 

Tablica informacyjna opisująca historię miejsca, charakterystykę roślin hodowanych 

w ogrodzie oraz instrukcja utrzymania roślin, aktualne wydarzenia.  

 5. Osoby niepełnosprawne: 

a. Wskazane aktywności:  
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kontakt z przyrodą, miejsce edukacyjne o faunie i florze.  

b. Proponowane rozwiązania: 

ogród sensoryczny (zapachy, faktura), bez barier przestrzennych.  

 6. Rowerzyści, biegacze, osoby aktywne fizycznie: 

a. Wskazane aktywności:  

miejsce odpoczynku, punkt startu wspólnej aktywności. 

b. Proponowane rozwiązania: 

stojaki na rowery, ławki, leżaki, instrukcje jak się rozgrzewać przez aktywnością 

fizyczną. 

 7. Właściciele zwierząt, psiarze, ogrodnicy, pszczelarze: 

a. Wskazane aktywności:  

miejsce na wybieg, miejsce do hodowania roślin lub owadów. 

b. Proponowane rozwiązania: 

zabezpieczenie klombów i kwiatów, kosze na odchody, tor agility, domki dla 

owadów, miejsce lęgowe ptaków.  

 8. Artyści, 

a. Wskazane aktywności:  

funkcja wystawowa, miejsce ekspozycji aktywności różnych grup warsztaty 

plenerowe. 

b. Proponowane rozwiązania: 

murale, instalacje przestrzenne, mini scena.  

 10. Urzędnicy: 

a. Wskazane aktywności:  
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utrzymanie i planowanie działań. 

 11. „Randkowicze”: 

a. Wskazane aktywności:  

Miejsce odpoczynku, zacisze, miejsce spotkania. 

b. Proponowane rozwiązania: 

odpowiednie oświetlenie i miejsce do siedzenia. 

 12. Złodzieje roślin: 

a. Wskazane aktywności:  

kradzież roślin, wandalizm. 

b. Proponowane rozwiązania: 

monitoring, ogród wertykalny, oświetlenie, miejsce, którym opiekują się jego 

użytkownicy. 

 

Pomysły na to kto będzie się opiekował ogrodem? 

 1. Miasto: monitoring, oświetlenie, podlewanie (media), koszenie trawy, pielenie, 

pielęgnacja krzewów, konserwacja urządzeń. 

 2. Organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej. 

 3. Osoba prowadząca działalność w sąsiedztwie ogrodu. 

 4. Koordynator – fachowiec. 

 5. Ogrodnicy amatorzy, miłośnicy przyrody. 

 6. Grupy porządkowe (PKZ, WSB, okoliczni mieszkańcy, uczniowie okolicznych szkół). 

 7. Nauka przez opiekę (dyżury w ogrodzie). 
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Projektując ogród należy zwrócić uwagę na kwestię utrzymania ogrodu. Na pierwszym warsztacie 

wstępnie poruszyliśmy problem utrzymania miejsca. Ważne jest, aby jeszcze przed wspólnym 

warsztatem projektowym zastanowić się, kto podejmie się utrzymania ogrodu. W Dąbrowie 

Górniczej organizacja Civitas zdecydowała się na napisanie wniosku na animowanie i utrzymanie 

ogrodu w sezonie 2017, której przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych. Rola 

takiej organizacji jest kluczowa w trakcie funkcjonowania ogrodu. 

 

W dalszej części spotkania uczestnicy zostali podzielenie na dwie grupy robocze, które pracowały 

na przygotowanej papierowej makiecie w skali 1:20. Celem zadania było wskazanie lokalizacji 

wcześniej wymienionych funkcji oraz naniesienie ich na plan ogrodu. Następnie pod okiem 

projektantów zostały stworzone dwie koncepcje wstępne stanowiące bazę pod wstępną 

koncepcję zagospodarowania ogrodu, która była przygotowywana na następne spotkanie przez 

projektanta. W trakcie wspólnego projektowania uczestnicy korzystali z wcześniej 

przygotowanych zdjęć inspiracyjnych. 
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Koncepcja przygotowana przez projektanta po I spotkaniu 
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2.3.3 II SPOTKANIE WARSZTATOWE 

 

Drugie spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem we wtorek 11 kwietnia 

2017 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A. W spotkaniu wzięło 

udział 7 osób.  

 

Wypracowana dotychczas koncepcja została poddana krytyce uczestnikom warsztatów. 

Stanowiło to podstawę pod dalsze prace projektowe i uzupełnienie pierwotnej koncepcji 

o brakujące elementy. Wśród postulatów pojawiły się: 

- konieczność stworzenia mini-łąki kwietnej, 

- nasadzenie nowych rabat oraz ich symboliczne odgrodzenie, 

- lokalizację stołu do spotkań, 

- zapewnienie miejsca dla ok. 30 osób. 

Wśród elementów in minus, czyli takich wskazanych za niepotrzebne: 

- domki dla owadów z obawy przed niebezpieczeństwem ze strony owadów, 

- elementy z palet przysłaniające ceglany mur, 

- zbędny podest, 

- brak oświetlenia. 
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Koncepcja przygotowana przez projektanta po II spotkaniu. 
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2.3.4 III SPOTKANIE WARSZTATOWE 

 

Trzecie spotkanie odbyło się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem w środę 19 kwietnia 

2017 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 6A. Na spotkanie przyszło 

12 osób. W trakcie spotkania wyłoniona została ostateczna koncepcja ogrodu społecznego. 

 

Uczestnicy spotkania zrezygnowali z koncepcji parkingu rowerowego stworzonego z palet oraz 

zaproponowali inny model miejsc odpoczynku - drewnianych ławek otoczonych pergolami oraz 

stolikami stworzonymi z drewnianych bębnów kablowych. 

 

Dalsza część spotkania została poświęcona zaplanowaniu prac. Uczestnicy zostali podzieleni na 

trzy grupy robocze, którym zostały przydzielone zadania związane z realizacją ogrodu. Uczestnicy 

zaplanowali roboty w czasie oraz przyporządkowali obowiązki poszczególnym osobom: 

- budowa i nasadzenia skrzyń inspektowych (ogrodu ziołowego), 

- budowa ogrodu sensorycznego, 

- nasadzenia roślin i budowa miejsc wypoczynku. 

 

Ważne role zostały przydzielone: 

a. Lokalnemu przedsiębiorcy zajmującemu się ogrodnictwem firmie OFI. Zadaniem firmy 

ogrodniczej było przygotowanie terenu do prac związanych z nasadzeniem roślin, 

które były robione razem z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. 
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b. Lokalnemu przedsiębiorcy prowadzącemu lokal gastronomiczny na terenie fabryki 

w sąsiedztwie ogrodu. Zadaniem właściciela lokalu Fizttner było zapewnienie 

twórcom ogrodu ciepłych napojów oraz wody do podlewania roślin. 
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IV SPOTKANIE - PRACE REALIZACYJNE 

 

Pierwsze prace realizacyjne zostały rozpoczęte 20 kwietnia. Firma OFI rozpoczęła od 

przygotowania gruntu.  
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W następnych dniach rozpoczęło się rozwijanie trawy z rolki oraz przygotowanie skrzyń 

inspektowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończenie prac realizacyjnych z mieszkańcami zostało zaplanowane na dzień 28 kwietnia 2017 

roku. Niesprzyjające warunku atmosferyczne spowodowały, że zakończenie działań nie było 

możliwe tego dnia. Ostatecznie spotkanie realizacyjne zostało odwołane, a uczestnicy 

powiadomieni o tym fakcie. Nowy termin prac realizacyjnych został wyznaczony na 12 maja 2017. 

 

Prace realizacyjne w dniu 12 maja rozpoczęły się o godziny 9.00. W spotkaniu wzięło udział 8 

mieszkańców oraz pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Realizacja odbyła się według wcześniej zaplanowanego 
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harmonogramu godzinowego i grupowego. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu skrzyń 

inspektowych, możliwa była reorganizacja do dwóch grup: jednej - zajmującej się mini ogrodem 

sensorycznym oraz drugiej - nasadzającej rośliny oraz przygotowującej miejsce wypoczynku. 

 

Ostateczne prace zakończyły się ok. godziny 16. 
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2.3.5 PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

 

W dniu 2 czerwca zostało zorganizowane spotkanie, które było okazją do podsumowania i 

ewaluacji projektu z jego uczestnikami. Spotkanie było także rozmową o pierwszych dniach 

funkcjonowanie ogrodu. Podczas spotkania zostały stworzone zasady korzystania z ogrodu: 

- nawiązanie współpracy z jednostką Straży Miejskiej, mającej na celu utrzymanie ładu w 

ogrodzie, 

- opisanie elementów ogrodu (tablica informacyjna przy wejściu, rośliny, kosz na śmieci, miejsca 

wypoczynku), 

- sporządzenia zasad umieszczonych na tablicy informacyjnej o projekcie, m.in.: dopuszczenie 

palenia papierosów z jednoczesną prośbą o niezostawianie niedopałków, możliwość wejścia do 

ogrodu ze zwierzętami, zachowywanie po sobie porządku, itd. 

 

Uczestnicy projektu sugerowali w jaki sposób powinna być sprawowana opieka nad ogrodem, 

którą będzie sprawować grupa warsztatów terapii zajęciowej stowarzyszenia „Otwarte Serca” 

pod opieką Pani Aldony Kowalskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Civitas. Uczestnicy 

warsztatów raz na tydzień będą dokonywać bieżącej pielęgnacji ogrodu. 

 

Uczestnicy warsztatów zostali ambasadorami ogrodu wśród mieszkańców i innych interesariuszy. 

Możliwe było również wsparcie komórki odpowiedzialnej za realizację projektu rewitalizacji, 

poprzez włączanie mieszkańców na wszystkich etapach procesu - od etapu diagnozy do momentu 

podjęcia wspólnej decyzji. 

 

Praca nad ogrodem społecznościowym była modelowym przykładem wdrażania inicjatywy 



                                                                        

           Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
                       

 

lokalnej na terenie Fabryki Pełnej Życia. Zaproponowany i opisany proces może być powielany w 

innych dzielnicach Dąbrowy Górniczej, raport cząstkowy dla tego zadania został przygotowany 

tak, aby mógł być instrukcją dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, którzy zainspirują się 

działaniami na Fabryce i zapragną w podobny sposób rewitalizować centra swoich dzielnic.  

 

Ogród został zaprojektowany tak, aby: 

• mógł pełnić miejsce realizacji wydarzeń dla dzieci, w trakcie, kiedy na terenie Fabryki 

będą się odbywać koncerty i inne imprezy. Wstępnie zadeklarowały chęć realizacji działań 

Stowarzyszenie Wspierania Talentów oraz Stowarzyszenie Civitas, 

• mógł być punktem startowym dla spacerów badawczych oraz przestrzenią do debat 

podwórkowych realizowanych w ramach działań rewitalizacyjnych. 

 

Utrzymanie ogrodu wymaga współpracy między wydziałowej, Wydział Gospodarki Komunalnej 

powinien być odpowiedzialny za utrzymanie zieleni w ogrodzie, a Wydział Organizacji 

Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej za realizację działań w ogrodzie. Co roku przed 

sezonem na przełomie lutego i marca, wydział odpowiedzialny za realizację wydarzeń w ogrodzie 

powinien zaplanować działania, a następnie skonsultować z Wydziałem Gospodarki Komunalnej 

plan przygotowania i utrzymania ogrodu w trakcie sezonu. Tak, aby już w maju mogły ruszyć nowe 

działania. 

Bez dobrze zaplanowanych działań realizowanych przez lokalne organizacje społeczne idea 

ogrodu nie utrzyma się, dlatego kluczowe jest co roczne planowanie działań i przeznaczanie 

niewielkiego budżetu np. mikro grantów na realizację działań w ogrodzie. 


