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WARSZTAT SZKOLENIOWY –  SPACERY BADAWCZE 

–  DZIEŃ 4 ORGANIZACJA SPACERÓW BADAWCZYCH  - 21.09.2018 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 czwartego dnia warsztatów było przeprowadzenie próbnego spaceru badawczego przez 

uczestników szkolenia  a także zachęcenie ich do zaangażowania się w dalsze działania w ramach 

projektu.  

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-

PROMOCYJNYCH 

Ze względów organizacyjnych organizatorzy spotkania nie przeprowadzili otwartego naboru na 

ostatni dzień szkolenia. Planowano kontynuować rozpoczęte podczas dnia trzeciego tematy 

i  działania. Poproszono osoby, które przybyły na trzeci dzień warsztatów o zaproszenie osób, które 

mogłyby być zainteresowane tematyką i o rozpowszechnienie informacji o  wydarzeniu.  

W efekcie przeprowadzonych działań na spotkanie przybyło 10 osób. Uczestnicy 

reprezentowali  3  organizacje pozarządowe: Koło Przewodników PTTK w Żyrardowie, Towarzystwo 

Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Stowarzyszenie Otwórz. Dodatkowo w warsztacie uczestniczyli 

przedstawiciele Samorządu Mieszkańców oraz Stowarzyszenia ŻUREK -Żyrardowskie  Utalentowane 

Rękodzielniczki Kulturalne. 

2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU SPOTKANIA 

 

TYTUŁ/TEMAT 
spotkania 

Warsztat szkoleniowy – organizacja spacerów badawczych 

Data spotkania 21 września 2018 r.  g. 16.00 -21.00 

Miejsce spotkania Żyrardów, Resursa, 1 Maja 45 

Prowadzący 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. 
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Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z reprezentantem urzędu miasta, który przekazał informację 

na temat przyszłorocznych konkursów dla organizacji pozarządowych z zakresu działań 

realizowanych w ramach programu rewitalizacji. Przedstawiciele lokalnych organizacji zadali szereg 

pytań dotyczących trybu przyznawania dotacji, potencjalnego zakresu konkursów oraz kwestii 

formalnych związanych z realizacją projektów w ramach programu. Dominowały obawy związane 

z transparentnością konkursów oraz tego jakie działania będą mogły zostać zrealizowane w ramach 

programu.  

Oddzielnym tematem były miejsca wybrane jako modelowe pod kątem rewitalizacji w Żyrardowie – 

podwórko przy ul. Strażackiej oraz ulica Lniarska. Wybór tych lokalizacji wzbudził kontrowersje 

wśród uczestników. Obawy związane były z tym jakie inwestycje oraz działania mogą zostać tam 

realnie wdrożone tak by zmiana obejmowała także społeczność lokalną. Oba miejsca stały się celem 

próbnego spaceru badawczego zrealizowanego w ramach warsztatu. 

Po wstępie ze strony przedstawiciela urzędu grupa przeszła do omówienia stanu przygotowania obu 

gier miejskich wchodzących w skład działań konsultacyjnych. Zebrane zostały informacje dotyczące 

stanu przygotowania, potencjalnych braków i problemów jakie mogą wystąpić w trakcie gier. 

W trakcie tej część grupa szczegółowo przeszła cały scenariusz oraz zadania realizowane na 

punktach. 

Kolejnym etapem warsztatu było krótkie przypomnienie uczestnikom zasad przygotowania 

i  przeprowadzania spacerów badawczych oraz wypracowanych dotychczas rezultatów dotyczących 

potencjalnych grupy docelowych uczestników spacerów badawczych w Żyrardowie.  

Następnie uczestnicy zapoznali się ponownie z obszarem rewitalizacji i wybrali kilka miejsc 

kluczowych z punktu widzenia procesu badawczego. Kilka z nich ułożono w trasę próbnego spaceru. 
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W trakcie spaceru uczestnicy wskazali szereg istotnych z punktu widzenia rewitalizacji problemów. 

Wśród nich znalazły się: 

• niechęć aktualnych lokatorów do jakichkolwiek zmian, 

• brak perspektyw na poprawę stanu bytowego mieszkańców zagrożonych i objętych 

wykluczeniem społecznym, 

• krótkoterminowość zmian wprowadzanych w ramach rewitalizacji, 

• zaburzenie historycznego charakteru miejsca, 

• brak zaufania w dialogu JST z trzecim sektorem, 

• jednorazowy charakter inwestycji, 

• brak szerszej zmiany np. w lokalnym biznesie, która mogłaby poprawić sytuację ekonomiczną 

mieszkańców miasta. 

Jednocześnie w trakcie spaceru wielokrotnie padały stwierdzenia dotyczące dumy z historycznej 

tożsamości Żyrardowa. Zauważono brak spójnej wizji rewitalizacji, który wpływa negatywnie na 

działania z perspektywy organizacji. Kilkukrotnie uczestnicy mówili o swoim braku pewności 

odnośnie przyszłości projektu. Odpowiedzią na to powinny być ich zdaniem działania dookoła 

strategicznego wymiaru rewitalizacji oraz ustalenie spójnej strategii tworzenia nowej tożsamości 

Żyrardowa. O skuteczności procesu rewitalizacji decydować może ich zdaniem prowadzenie 

kompleksowych działań przeznaczonych dla mieszkańców m.in. poprzez inicjatywy lokalne, budżet 

partycypacyjny, warsztaty rozwojowe oraz ofertę z zakresu wsparcia na rynku pracy. Dzięki temu 

szybsze zmiany mogą zajść w obszarze społecznym. 

W trakcie spaceru rozmawiano na temat wniosków dotyczące spaceru jako metody badawczej oraz 

refleksji jakie pojawiły się w trakcie jego trwania.  
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