
Działania społeczne jako integralna część rewitalizacji



1. Zapisy Ustawy - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Art. 3
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, gmina realizuje:
1) w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału 

interesariuszy na każdym etapie (partycypacja społeczna);
(…)
Rozdział 2 Partycypacja społeczna 
Art. 5. 1. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę 
rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu 
Rewitalizacji, o którym mowa w art. 7. 
(…)



2. Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji, o których mowa w ust. 1, 
polegają w szczególności na:

1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności 
planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i 
informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach 
prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;

3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;

4) zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących 
rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;

5) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy w 
przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;



. 

1) poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności 
planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;

- różnego rodzaju badania dostosowane do wieku badanych (ankiety, spacer 
diagnostyczny, dyskusja, rozmowa, nagranie, obserwacja, mapowanie, 
warsztaty, wywiad-indywidualny, fokus)







3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu 
między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;











6) zapewnienie w czasie
przygotowania, prowadzenia i
oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez
interesariuszy.



Handlowe święto na ulicy Zamojskiej

1. Ankieta, wywiady
2. Udział handlowców w święcie







3. Podsumowanie 
– ewaluacja i ankieta sprawdzająca

- Założenie strony facebook – ulica Zamojska
https://www.facebook.com/zamojska.ulica/ 



• Umiejętność współdziałania i zdobycie zaufania











• Aktywizacja interesariuszy

• Proces wyjścia z danego 
miejsca



• Rola kultury w procesie rewitalizacji


