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RAPORT Z WARSZTATÓW DLA
PRZEDSTAWICIELI NGO – DZIEŃ 1
27.07.2018
REALIZACJA PROGRAMU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ I DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH Z ELEMENTAMI
EDUKACYJNYMI – ZADANIE VII – POMYSŁ NA PARTYCYPACJĘ
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WARSZTAT SZKOLENIOWY – TWORZENIE GIER MIEJSKICH
– DZIEŃ 1 REWITALIZACJA I PARTYCYPACJA- 27.07.2018 R.
Jednym z elementów działań uspołeczniających jest przeprowadzenie szkolenia dla członków organizacji
pozarządowych, które mają siedzibę bądź oddział w Żyrardowie oraz działają na terenie Miasta.
Celem pierwszego dnia warsztatów było przekazanie uczestnikom informacji dotyczących partycypacji społecznej
i rewitalizacji, a także zachęcenie ich do zaangażowania się w dalsze działania w ramach projektu.

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
Organizatorzy spotkania starali się dotrzeć z informacją o wydarzeniu do szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych
i zachęcić ich do przybycia na spotkanie. W tym celu stworzono bazę adresów e-mail poszczególnych NGO działających na terenie
Miasta, a następnie wysłano do nich zaproszenie z prośbą o rejestrację na wskazane szkolenie.
Dotarcie do interesariuszy było również możliwe poprzez portal społecznościowy Facebook. Informacja o wydarzeniu została
opublikowana przez fanpage Rewitalizujemy Żyrardów. Post został udostępniony również przez lokalne media.
W efekcie przeprowadzonych działań informacyjno-promocyjnych na spotkanie przybyło 8 osób. Uczestnicy reprezentowali
4 organizacje pozarządowe: Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie, Fundację Kreatywną, Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Żyrardowa, Stowarzyszenie Otwórz.

2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA

TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Warsztat szkoleniowy – organizacja gier miejskich

Data spotkania

27 lipca 2018 r. g. 10.00 -15.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, Resursa, 1 Maja 45
Marcin Mitzner - Twórca gier i animator, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych (STOP). Od 2005 r. związany z trzecim sektorem. Przez pięć lat członek zarządu
i prezes Federacji Mazowia. Autor ponad 150 gier przestrzennych, symulacyjnych, szkoleniowych
i systemowych. Współautor gry “Smile Urbo” wyróżnionej nagrodą World Summit Youth Award.

Prowadzący

Spotkanie przebiegało według poniższego scenariusza.
Czas

Temat

60’

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników:
przedstawienie się prowadzącego i uczestników, omówienie założeń i celów projektu, pytania do przedstawicieli
Urzędu Miasta, omówienie programu, ustalenie planu pracy,

15’

Przerwa

60’

Rewitalizacja
ćwiczenie z zakresu terminologii i praktyki rewitalizacji, uczestnicy poznają podstawy prawne i organizacyjne
rewitalizacji, omówione zostały 3 dobre praktyki rewitalizacyjne

75’

Partycypacja – omówienie podstawowych pojęć z zakresu partycypacji społecznej, dyskusja na temat partycypacji
w mieście, roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu rozwoju miasta
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Czas

Temat
Przerwa

15’

Działania w ramach projektu – Rewitalizujemy Żyrardów
uczestnicy projektują swoją aktywność w ramach projektu i określają zapotrzebowanie na działania z poziomu
rewitalizacji i partycypacji

60’

Podsumowanie i zakończenie spotkania

15’

Zebranie wrażeń uczestników, ustalenie terminu kolejnego warsztatu

Najważniejsze prośby/wnioski skierowane do przedstawicieli Urzędu Miasta i organizatorów spotkania w pierwszej części
warsztatów:
•
•
•

udostępnienie listy obiektów dotychczas zrewitalizowanych w ramach działań miasta i prywatnych inwestorów,
przekazanie założeń odnośnie podziału rewitalizowanych mieszkań i budynków użyteczności,
przesunięcie godzin spotkań na popołudniowe lub weekendowe, żeby w spotkaniach mogły brać udział osoby pracujące.

Druga część warsztatów poświęcona była rewitalizacji. Wspólne zdefiniowanie tego pojęcia przez uczestników warsztatu było
wstępem do dyskusji na temat Żyrardowa i prowadzonego w nim procesu. Prowadzący spotkanie przywołał ustawową definicję
rewitalizacji pokazując jak wieloaspektowe jest to pojęcie.
W rozmowie na temat znaczenia rewitalizacji pojawiły się wątki związane ze wzmocnieniem i odświeżeniem tożsamości
mieszkańców Żyrardowa. Zdaniem uczestników spotkania, celem rewitalizacji powinno być wypracowanie odpowiedzi na to jak
historycznie uwarunkowana identyfikacja może być przełożona na współczesność. Poszukiwana powinna być również równowaga
pomiędzy tożsamością historyczną a wyzwaniami codzienności np. pracy czy logistyki. Pytanie otwarte, które pozostało bez
odpowiedzi – czym jest potencjał Żyrardowa?
Zauważone zostało, że miękkie działania przeprowadzane w ramach rewitalizacji powinny być dostępne dla wszystkich
mieszkańców miasta. Ważne, żeby zachować charakter idealnego miasta i jego ducha. Istotną kwestią dla skutecznego
przeprowadzenia procesu rewitalizacji, zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, jest by realizować działania street
workerskie - zwłaszcza w obszarach trudnych. W ramach rewitalizacji mogą też zostać odnowione ogródki przydomowe, na których
znajdują się obecnie dzikie parkingi. Przywrócenie ich dawnego charakteru społecznościowego miałoby korzystny wpływ na
mieszkańców obszaru. Uczestnicy zaproponowali również uruchomienie programu przerabiania drewnianych komórek na
pracownie artystyczne i warsztatowe.
Wśród uczestników pojawiła się zgoda co do wielokulturowego charakteru miasta w wymiarze historycznym. Tożsamość tworzona
dookoła programu rewitalizacji powinna do tego nawiązywać. Ważne staje się więc umiejętne „tłumaczenie” historii na język
i mentalność współczesną. Istotna jest edukacja dzieci i współpraca ze szkołami.
Podczas warsztatów omówione zostały trzy dobre praktyki – Nikiszowiec w Katowicach, Dolny Wrzeszcz w Gdańsku, Hale
Produkcyjne ZPC „OLZA” w Cieszynie. Dzięki temu uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznać się z różnymi formami działań
rewitalizacyjnych i zastanowić się czy można uwzględnić je przy planowaniu procesu rewitalizacji w Żyrardowie.
Kolejnym zagadnieniem omówionym podczas warsztatu była partycypacja społeczna. Prowadzący przedstawił definicję tego
pojęcia, podstawy prawne oraz narzędzia partycypacji. Uczestnicy warsztatów przedstawiali swoje opinie na temat prowadzenia
dotychczasowych działań partycypacyjnych w mieście. Na spotkaniu zwrócona została uwaga na potrzebę zachęcenia większej
liczby osób do angażowania się w sprawy lokalne, w działalność organizacji pozarządowych. Ważne jest zastanowienie się w jaki
sposób tego dokonać.
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Ostatnim elementem warsztatu było zaprojektowanie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych swojej aktywności podczas
projektu. W tym celu prowadzący poprosił o wskazanie na proponowanym obszarze rewitalizacji ważnych miejsc, które zdaniem
uczestników warsztatów powinny być uwzględnione przy planowaniu działań rewitalizacyjnych. Są to:
•
•
•
•

ul. Waryńskiego
ul. Kilińskiego
ul. Chopina
Dworzec – „forpoczta” miasta, może powinien tam powstać punkt informacji turystycznej?

Wskazywano również na ważny element dziedzictwa jakim jest cmentarz (znajduje się on poza proponowanym do rewitalizacji
obszarem).
Uczestnicy przedstawiali również pomysły na działania, które mogłyby zostać zorganizowane we wskazanych przestrzeniach.
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Dodatkowo, podczas rozmowy na temat miejsc, które należy uwzględnić przy planowaniu działań uczestnicy rekomendowali
zmianę granic obszaru rewitalizacji. Każdorazowo uczestnicy spotkania uzasadniali dlaczego dana przestrzeń dotknięta jest
kryzysem w stosunku do innych terenów w mieście.
Nr
zmiany

Uzasadnienie zmiany

Obszar, którego dotyczy uwaga

Wysoki odsetek osób starszych, często wymagających
asysty podczas wychodzenia z domu.
1.

2.

3.

4.

5.

Osiedle Żeromskiego

Niska integracja pomiędzy osobami starszych
mieszkającymi na wskazanym terenie od lat a osobami
wprowadzającymi się na osiedle.

okolice ul. Chopina

Na wskazanym obszarze występuje koncentracja
problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych
i technicznych

obszar cmentarza

Jest to cenny historycznie obszar, który powinien zostać
objęty procesem rewitalizacji.

okolice ul. Spokojnej

Nie ma potrzeby prowadzenia tam działań
rewitalizacyjnych; nie identyfikuje się tam większej
koncentracji zjawisk kryzysowych

ul. Radziejowska, ul. Reymonta

Koncentracja problemów społecznych – niska aktywność
społeczna mieszkańców

Wskazane przez uczestników spotkania obszary zostały zaznaczone na poniższej mapie.
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Rekomendacje dotyczące kolejnych warsztatów:
•
•
•

uczestnicy zaproszą kolejne osoby;
zostanie przeprowadzona gra o współpracy i decydowaniu;
rozwinięty powinien zostać temat potencjału Żyrardowa i metod pracy ze społecznością lokalną.
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
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