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Rewitalizacja – zestaw: 

- unijnych, krajowych i lokalnych strategii i przepisów, 

- marzeń i oczekiwań mieszkańców oraz społeczników,  

- planów prezydentów, wójtów i burmistrzów,  

- interesów małych, rednich i dużych, 

- możliwo ci budżetów lokalnych, krajowych i unijnych. 
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Rewitalizacja 

 

= Proces zmiany (nie) możliwy do ostatecznego zadekretowania 

 

JAK ZARZ DZAĆ ODPOWIEDZI   NA TO WYZWANIE? 
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Partycypacja 

Czyli stworzenie Hybrydy dbaj cej oŚ 

1) Tożsamo ć 

2) Zasoby (relacje) 

3) Kompetencje 

4) Energię – aktywno ć 

- Wspieraj cych i wspieranych 

 

Na podstawie J. Chaskin, P. Brown, S. Venkatesh, A. Vidal, Budowanie potencjału społeczno ci lokalnej, [wŚ] T. Kaźmierczak, 
Zmiana w społeczno ci lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko, Instytut Spraw Publicznych, 
Warszawa 2007 
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Partnerstwo Epicentrum: 

- Aktywizowanie społeczno ci lokalnej oraz podmiotów 
działaj cych na rzecz rozwoju dzielnicy ródmie cie, 

- Rozwój potencjału mieszkańców dzielnicy na rzecz ich 

samodzielno ci,  
- Wzmacnianie tożsamo ci lokalnej, 
- Animowanie do współdziałania różnych grup społecznych, 
- Wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,  

- Budowanie warunków sprzyjaj cych rozwojowi zainteresowań, 
twórczo ci i wiedzy. 
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Członkowie Partnerstwa  

„EπCentrum” 

 

Sieć skupia instytucje z obszaru kultury, spraw społecznych  
i edukacji (instytucje publiczne, niepubliczne, organizacje 

pozarz dowe). 
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1. Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,  
2. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz dowych,  
3. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej,  
4. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,  
5. Miejski Zarz d Budynków Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta „ ródmie cie”,  
6. Muzeum w Wałbrzychu,  
7. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”,  
8. Rada Wspólnoty Samorz dowej „ ródmie cie”,  
9. Placówka Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu,  
10.Stowarzyszenie na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „OĄ 

KULTURA”,  
11.Straż Miejska w Wałbrzychu.  
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Inicjatywy partnerstwa 

 

Kilkadziesi t projektów obywatelskich z mieszkańcami, które wpłynęły na podniesienie jako ci ich życia, 

pobudzaj c do coraz większej aktywno ci i pracy na rzecz własnej „małej ojczyzny”. 

Happeningi, gry miejskie tj. „Marsz do Wiosny”, „W poszukiwaniu kwiatu paproci”, „Odkrywamy skarby 

Sobieskiego” – wydarzenia integruj ce wałbrzyszan, wykorzystuj ce aktywne metody pracy ze społeczno ci  

lokaln . 

Tworzenie najdłuższego łańcucha bożonarodzeniowego wraz z kolędowaniem na wałbrzyskim rynku – coroczna 

akcja współtworzona z liderami, angażuj ca w proces wieszania łańcucha lokalnych przedsiębiorców. 

Festiwal Podwórek - od 2012 roku odbyło się pięć edycji, które poza podsumowaniem konkursu Kolorowe 

Podwórka, miały na celu pokazanie aktywno ci społecznej na podwórkach, docenienie liderów lokalnych oraz 

promocję zaangażowania społecznego w ród wszystkich mieszkańców. 
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Wizualna zmiana 

podwórka 

2011 

 

 

Działa ia 
i tegrujące, 
aktywizujące 

sąsiadów 

2012 

Działa ia 
profilaktyczne 

2013 

 

 

 

 

Historia 

miejsca, 

tożsa ość 
lokalna 

2014 

Wędrujące 
podwórka 

Integracja 

iędzy – 

podwórkowa

2015   

„Podwórko w 
przyszłości” 

2016 

Drabina procesu  

rozwoju inicjatyw tworzonych 

i zarządzanych partycypacyjnie 



Urząd Miejski w Wałbrzychu 
Plac Magistracki 1 
58-300 Wałbrzych 

 

Partycypacyjne zarz dzanie rewitalizacj   
w rodowisku lokalnym 

 
 

 

DZIĘKUJĘ 

 

Zenon Matuszko 

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. dialogu obywatelskiego 

 

z.matuszko@um.walbrzych.pl 


