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Czym jest projekt „Re+Vita”?

Projekt „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę” ma na celu aktywizację mieszkańców
obszarów zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym. Rewitalizacja będzie
skutkować przywróceniem lub nadawaniem obszarom wiejskim nowych funkcji, animacją
życia społecznego i kulturalnego poprzez kreatywną kulturę, współpracę, komunikację i
kreatywność.

Celami szczegółowymi projektu są: wspieranie lokalnego rozwoju społecznego,
edukowanie przez kulturę, dziedzictwo kulturowe, gospodarcze, środowiskowe oraz
bezpieczeństwo.

Projekt „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę” tworzony jest jest przez 4 organizacje:
Łomżyńskie Forum Samorządowe, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej
“Triada”, Comité Central des Écoles des Polonais de Belgique oraz Dom Polski W Getafe.

Uczestnikami projektu będzie 190 osób. Należeć do tej grupy będą mieszkańcy
województwa lubelskiego i podlaskiego, czyli przedstawiciele: Kół gospodyń wiejskich,
Centrów Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej, instytucji i stowarzyszeń lokalnych,
regionalnych reprezentacji samorządów gminnych i dwóch partnerów krajowych i dwóch
zagranicznych (Hiszpania i Belgia), którzy gwarantują szerokie zaprezentowanie rozwiązań
funkcjonujących w kraju partnerskim sprawdzonych na terenie Unii Europejskiej.

Rezultatem projektu „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę” będzie między
innymi: transfer wiedzy i doświadczenia od partnerów projektowych w zakresie instrumentu
wsparcia kultury i rewitalizacji, podniesienie efektywności instytucjonalnej podmiotów
zaangażowanych, zaktywizowanie lokalnych liderów i organizacji pozarządowych oraz
przede wszystkim minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób
zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć w wizytach studyjnych,
szkoleniach i warsztatach organizowanych w Polsce i za granicą. W ich trakcie będą one
opracowywać model przezwyciężania barier i problemów.
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Rezultaty projektu „Re+Vita”

Rezultatem Projektu „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę” jest wywarcie wpływu
przede wszystkim na społeczności lokalne, regionalne, krajowe i europejskie. Zaplanowane
działania projektu zakłada wzmożenie zainteresowania społeczności lokalnych możliwością
wpływu na decyzje dotyczące działań społecznych na terenie gmin i powiatów. Wpływ
projektu będzie najbardziej widoczny w działaniach organizacjach formalnych i
nieformalnych zajmujących się edukacją pozaformalną. Wpływy te wywierane będą poprzez
nacisk na tworzenie nowych procedur pracy oraz zespołów i stanowisk zajmujących się
kwestiami kulturalnymi.

Innym rezultatem projektu „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę” będzie zbudowanie
i utrzymanie zainteresowania sprawami najbliższej okolicy. Mieszkańcy będą wywierać
formalny i nieformalny wpływ na władzę i innych interesariuszy.

Zdobyte w trakcie realizacji projektu umiejętności podniosą samoocenę ich
uczestników oraz sprawia, że będą aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego.

Ostatnim rezultatem projektu będzie wytworzenie Modelu Rewitalizacji Kulturowej,
który będzie praktycznym narzędziem służącym do czynnego propagowania aktywności
kulturalnej, z którego będą korzystać nie tylko partnerzy projektowi, ale i wszyscy
zainteresowani.

Sukces projektu będzie mierzalny i weryfikowany poprzez analizy dokumentów,
ankiet i wywiadów grupowych oraz indywidualnych.

Bezpośrednimi rezultaty projektu można podzielić na niematerialne i materialne. Do
pierwszej kategorii zaliczać się będą efekty takie jak: Szeroki zasób wiedzy o działaniach
kulturalnych, zwiększenie umiejętności praktycznych, nabycie kompetencji językowych.
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Drugą kategorię stanowić będą rezultaty materialne. W ich skład wchodzą:
sprawozdania oceny, świadectwa uznania, biuletyny i broszury informacyjne, studium
przykładów, praktyczne narzędzia edukacyjne oraz model rewitalizacji kulturowej.

Wszystkie rezultaty pracy nad projektem „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę”
zostaną udostępnione w internecie.
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Wstęp

Niniejszy model wsparcia animacji społeczno-kulturalnej  w kontekście procesów
wykluczenia społecznego i kulturalnego stanowi przykład modelu rewitalizacyjnego.
Definiuje on rewitalizację jako przywracanie ludzi do społeczeństwa, poprzez aktywności
kulturalne i społeczne. Jest to skomplikowany proces będący elementem polityki
społeczno-kulturowej, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym i pobudzenie
rozwoju psychologicznego mieszkańców danego regionu. Procesy rewitalizacyjne wdrażane
będą również poprzez edukację i rozwój tożsamości społecznej. Celem modelu
rewitalizacji kulturalnej jest przede wszystkim zebranie aktywności społeczno-kulturalnych i
przedstawienie ich jako propozycji działań możliwych do wykorzystania w programach
rewitalizacyjnych. Zakłada on też szablon działań przygotowawczych niezbędnych do
prawidłowego przeciwdziałania wykluczeniom.

Model jest efektem pracy intelektualnej uczestników projektu „Re+Vita - Rewitalizacja
przez Kulturę” i stanowi narzędzie do aktywizowania regionalnych grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym i metodę wyselekcjonowania lokalnych
liderów społeczności.
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Diagnoza

Aby przeprowadzić poprawne działania rewitalizacyjne, niezbędne jest zapoznanie
się z obszarem, na którym będziemy działać. Korzystne jest rozeznanie w kwestii
historii miasta i jego charakterystyki.

Do wyznaczenia obszarów zdegradowanych lub zagrożonych wykluczeniem
społeczno-kulturowym użyte zostaną:

● Badanie terenowe– Prowadzone przez inicjatorów projektu rewitalizacji.
Zazwyczaj przybierają formę spacerów po dzielnicy miasta. Badacze sporządzają
notatkę, w której zapisują swoje obserwacje na temat danego obszaru i jego
lokalnych społeczności. Badacze muszą wstępnie określić czy dane terytorium
boryka się z problemami kwalifikującymi je do programu rewitalizacyjnego. Muszą
też zróżnicować i określić poziom zaawansowania problemów. Badacze tacy
muszą być specjalistami w dziedzinie infrastruktury, kultury, sztuki, sportu,
psychologi i socjologii.

● Wywiady środowiskowe– Szczegółowe rozmowy z mieszkańcami i pracownikami
obszarów rewitalizacyjnych. Lokalne społeczności są skarbnicą wiedzy na temat
ich dzielnic. Znają mocne i słabe strony danego obszaru, potrafią określić jego
potencjał i często mają swoje własne pomysły, które można wykorzystać w
procesie rewitalizacyjnym. Rozmowy takie muszą być prowadzone przez
urzędników zajmujących się rewitalizacją. Muszą oni prowadzić dialog z
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mieszkańcami, których powinien być ukierunkowany na działania rewitalizacyjne.
Forma takiej rozmowy, pomimo tematu i konkretnego jej celu, jakim jest zdobycie
jak największej ilości informacji, powinna być stosunkowo luźna. Obowiązkowym
podczas takich dialogów jest sporządzanie szczegółowych notatek.

● Ankiety– Składające się z kilkunastu szczegółowych pytań, ankiety mające na celu
dostarczenie informacji o badanym obszarze.

● Wywiady przeprowadzane z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej– Tego typu
rozmowy pomagają określić, w jakich dzielnicach miast znajdują się osoby
dotknięte problemami wykluczenia społecznego. Pracownicy i urzędnicy ośrodków
pomocy społecznej mają wiedzę, która może okazać się nieoceniona w pracach
rewitalizacyjnych. Znają lokalne społeczności, potrafią określić jakie problemy
dotyczą mieszkańców i jaki jest ich stopień zaawansowania. Mogą też nakierować
na konkretne działania, które mogą okazać się przydatne w realizacji prac
rewitalizacyjnych.

Diagnozę taką przeprowadzić należy na obszarze całego miasta. Działanie takie
pozwoli zdefiniować, na jakich obszarach trzeba będzie się skoncentrować działania
rewitalizacyjne i do jakich osób najlepiej będzie je skierować, aby uzyskać najlepsze efekty.

Głównymi kryteriami i patologiami, które definiują wykluczenie społeczne, a co za
tym idzie kwalifikują dany obszar do rewitalizacji, są:

-Uzależnienia od: narkotyków, alkoholu, internetu;
-Przemoc w: rodzinie, szkole, grupach towarzyskich;
-Liczba założonych niebieskich kart;
-Brak dostępu do mediów: internetu, wody, prądu, gazu, kanalizacji;
-Ubóstwo: niskie zarobki niewystarczające do życia, brak stałego zatrudnienia,
zatrudnienie na czarno, zadłużenie;
-Bezrobocie;
-Bezpieczeństwo: ilość i jakość monitoringu, ilość patroli policji i straży, zagrożenie
pożarami, stopień przestępczości;
-Edukacja: poziom wykształcenia, problemy dzieci w szkole;
-Poziom uczestnictwa w kulturze: uczestnictwo w zajęciach w domu kultury,
uczestnictwo w wydarzeniach plenerowych, uczestnictwo w koncertach, osoby
chodzące do teatru, osoby korzystające z kina;

Do podjęcia pracy rewitalizacyjnej niezbędne jest dokonanie selekcji obszarów, na
których przeprowadzane będą działania. W trakcie przeprowadzanych badań może okazać
się, że do rewitalizacji kwalifikuje się kilka obszarów. Niekorzystne i nie kiedy niemożliwe jest
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przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych na dużą skalę. Lepszy skutek odniesie praca na
mniejszym terytorium. Niezbędna jest więc selekcja terenów z największym
współczynnikiem patologii i najbardziej zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturowym.
Po tym etapie można zacząć przeprowadzanie działań rewitalizacyjnych zgodnie z
procedurami.

Mając przeprowadzone badania i konsultacje społeczne, należy przeprowadzić
selekcję obszarów, w których rozpocznie się rewitalizacja. Niestety nie ma możliwości
przeprowadzić działań rewitalizacyjnych na obszarze całej miejscowości. Jak wynika z
ustawy z ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., powierzchnia terenu
rewitalizowanego nie może przekraczać 20% powierzchni całej miejscowości, a ilość osób,
która będzie interesariuszami nie może stanowić więcej niż 30% mieszkańców miasta.
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Wizja stanu obszaru rewitalizowanego po podjętych
działaniach

Działania rewitalizacji przez kulturę skoncentrowane będą na sferze społecznej i
psychologicznej mieszkańców terenów rewitalizowanych. Głównymi skutkami
proponowanych aktywności będzie wzrost kompetencji miękkich z zakresu relacji
interpersonalnych oraz kompetencji twardych z różnych dziedzin artystyczno-kulturowych.
Mieszkańcy objęci programem zwiększą swoją samoocenę. Aktywności programowe będą
mieć charakter edukacyjny i terapełtyczny. Udział w nich sprawi, że osoby dotknięte
problemami uzależnień, będą miały sposób na ucieczkę od nich.

Obszar rewitalizacji po podjętych działaniach programowych jest miejscem
zamieszkałym przez osoby, które mają świadomość swoich mocnych stron i są w stanie
wykorzystać je w sposób kreatywny z korzyścią dla lokalnej grupy społecznej. Mieszkańcy
chętnie korzystają z oferty kulturalnej: uczęszczają do kina, teatru, na koncerty. Duża część
z nich zaczyna aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym jako twórcy i artyści. Większość
robi to hobbystycznie. Aktywności rewitalizacyjne przyczyniły się do stworzenia formalnych i
nieformalnych grup, które działają na korzyść społeczności lokalnej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

9



Czym jest Model wsparcia animacji społeczno-kulturowej
w kontekście wykluczenia społecznego i kulturowego?

W trakcie warsztatów i spotkań studyjnych realizowanych w ramach mobilności
projektu „Re+Vita - Rewitalizacja przez Kulturę”, uczestnicy analizowali liczne zagadnienia
związane z kulturą, aktywnościami kulturalnymi i rewitalizacją. Poddane gruntownym
rozważaniom były kwestie związane z działaniami mogącymi zaktywizować osoby
zamieszkujące tereny zagrożone wykluczeniem kulturowo-społecznym. Po wielu godzinach
wyczerpującej i merytorycznej dysputy, uczestnicy „Re+Vita” wykreowali model Rewitalizacji
kulturalnej.

Składa się on z elementów takich jak:
- Diagnoza środowiskowa- Ma ona na celu dokonania selekcji obszarów, które będą

objęte działaniami rewitalizacyjnymi, scharakteryzowanie stanu faktycznego
lokalnych środowisk i stopnia zaawansowania wykluczenia społeczno-kulturalnego;

- Proponowane metody badawcze- czyli wyliczenie potencjalnych narzędzi
niezbędnych do przeprowadzenia miarodajnych badań;

- Spis kryteriów patologicznych klasyfikujących do rewitalizacji;
- Określenie wizji terenów rewitalizowanych po zakończonych działaniach
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- Informacje o obligatoryjnej zgodności z ustawą rewitalizacji z dnia 9 października
2015 r.

- Spis proponowanych aktywności rewitalizacji społeczno-kulturowej

Wszystkie wymienione wyżej elementy stanowią pracę intelektualną, która została
wykonana w ramach mobilności uczestników projektu „Re+Vita - Rewitalizacja przez
Kulturę”.
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1.1 Kursy muzyczne

Stan istniejący:
Aktualnie zajęcia o charakterze edukacji muzycznej, są trudno dostępne dla osób
zamieszkałych terytorium rewitalizacyjne. Lokalne społeczności posiadają mnogie problemy
ekonomiczne i społeczne które uniemożliwiają zainteresowanym osobom, branie udziału w
aktywnościach takich jak nauka podstaw muzykologii, poznawanie gatunków muzycznych i
tym podobne. Znaczącym problemem jest brak chęci do podejmowania jakichkolwiek
aktywności. Brak obycia z kulturą jest też sporą przeszkoda do uczestnictwa w działaniach
kulturalnych. Zerowa znajomość terminologii i paradygmatu zachowań zniechęca
potencjalnych kursantów do działania.

Opis działań:
Zajęcia grupowe realizowane przez lokalne ośrodki kultury, polegające na: nauce podstaw
muzykologii, poznawaniu gatunków muzycznych, historii muzyki klasycznej i analizowaniu
muzyki nowoczesnej.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Założenia projektu:
W trakcie kursu uczestnicy nabędą umiejętności grania na instrumentach. Zajęcia takie,
można zakończyć koncertem, podczas którego kursanci zaprezentują efekty swojej nauki.
Celem takich kursów będzie poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowanie muzyją
wśród osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia grupowe poprawią
umiejętności interpersonalne, a nabyte umiejętności sprawią, że wzrośnie poczucie własnej
wartości wśród uczestników.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:
Rewitalizacja kulturowa pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków
wielu problemów. Będzie ona działać w sferach:

Sfera społeczna:
-Ograniczonej edukacji kursantów zamieszkujących obszary rewitalizacyjne,
-Niskie poczucie własnej wartości
-Bierność w dziedzinie aktywności kulturalnych
-Brak poczucia wspólnoty wśród osób mieszkających na terytorium rewitalizacyjnych.
-Niskie umiejętności interpersonalnych
-Brak umiejętności artystycznego wyrażania siebie

Prognozowane rezultaty:
(Od myślników jakie chcemy uzyskać rezultaty pracy na przykład:
-Zwiększenie kompetencji miękkich w sferze kontaktów międzyludzkich
-Wyedukowanie teoretyczne osób objętych programem rewitalizacji w dziedzinie
muzykologii na poziomie podstawowym,
-Nabycie umiejętności gry na instrumentach muzycznych).

Sposób oceny i miary:
-Wywiady badawcze
-Ankiety
-Praktyczne testy kompetencji twardych

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
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Lokalizacja zadania :(Miejsca w których odbywać się będą kursy)
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły muzyczne (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły (Pełne nazwy i adresy)

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym, technicznym i kadrowym kursów muzycznych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spotkania warsztatowego lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja zajęć ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat,
lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności).

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całego kursu. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: ilości uczestników, liczby spotkań i wysokości wynagrodzenia, najem sali.
-Zazwyczaj koszt takich zajęć wynosi ≈ 32.000 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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1.2 Kursy teatralne

Stan istniejący:
Aktualnie zajęcia Teatralne nie cieszą się dużą popularnością wśród osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i są dla nich ciężko dostępne. Przyczyniają się do tego czynniki
finansowe, społeczne i lokalizacyjne. Sam gatunek sztuki jakim jest teatr nie jest bardzo
popularny. Na dodatek ogólny marazm w jakim żyją społeczności zagrożone wykluczeniem,
nie pomaga w jakiejkolwiek aktywności kulturalnej.

Opis działań:
Projekt „Kurs Teatralny” zakłada zorganizowanie zajęć z dziedziny Teatru. Polegać one będą
na: nabyciu wiedzy o teatrze, nauce gry aktorskiej, realizowaniu amatorskich spektakli.

Założenia projektu:
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój psychologiczny osób biorących udział w
kursach. Będzie to miało pozytywny wpływ na lokalne środowiska. Zajęcia rozwiną też
pamięć uczestników i będą rodzajem aktywności fizycznej, przez co będą pozytywnie
wpływać na zdrowie kursantów. Nabyte w trakcie zajęć umiejętności, podniosą kompetencje
artystyczne uczestników i samoocenę wszystkich kursantów.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Niski poziom wiedzy w dziedzinie Teatru
-Znikoma aktywność społeczna
-Słabe umiejętności społeczne
-Niska aktywność fizyczna
-Brak tożsamości zbiorowej

Prognozowane rezultaty:
-Wzrost poziomu wiedzy w dziedzinie Teatru
-Zwiększenie aktywności społecznej
-Polepszenie umiejętności interpersonalnych uczestników kursu
-Aktywizacja fizyczna kursantów
-Trenowanie pamięci
-Wykreowanie tożsamości społeczności lokalnej

Sposób oceny i miary:
-Spektakl końcowy
-Recenzja zarejestrowanego spektaklu końcowego
-Wywiady z uczestnikami
-Ankiety
-Testy

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Lokalizacja zadania/projektu
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Teatry (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły (Pełne nazwy i adresy)

Odpowiedzialność do realizacji:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
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-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym, technicznym i kadrowym kursów teatralnych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spotkania warsztatowego lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja zajęć ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat,
lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności.)

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują.)

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całego kursu. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: ilości uczestników, liczby spotkań zajęciowych i wysokości wynagrodzenia
organizatora, kwota wynajmu sali.
-Zazwyczaj koszt takich zajęć wynosi  ≈ 100.000 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
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1.3 Kursy taneczne

Stan istniejący:
Wśród osób objętych programem rewitalizacji przez kulturę, jest bardzo niski poziom
aktywności kulturowej i fizycznej. Lokalne społeczności nie zdają sobie sprawy z tego jak
pozytywnie na ich organizm mogą wpłynąć zajęcia psychoruchowe. Przeważająca
większość z nich nie posiada żadnej wiedzy na temat historii tańca, gatunków tanecznych i
tego jak tańczyć tradycyjne tańce. Duża część z osób zagrożonych wykluczeniem posiada
talent do uprawiania tej dziedziny sztuki, lecz ich styl życia przeszkadza im w rozwijaniu ich
potencjału. Istniejące już zajęcia nie są też dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Same kursy są ubogie w układy taneczne które mogłyby wykonywać
osoby jeżdżące na wózkach, metody dydaktyczne nie są dostosowane do osób
niewidomych i niesłyszących. Sale zajęciowe też nie posiadają odpowiedniego wyposażenia
i są trudno dostępne dla ludzi z trudnościami w poruszaniu się.
Pośród mieszkańców istnieje znikoma solidarność. Nie ma czegoś takiego jak tożsamość
lokalnej społeczności. Osoby objęte programem rewitalizacyjnym mają też bardzo niskie
poczucie własnej wartości.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
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Opis działań:
Zajęcia będą polegać na nabywaniu podstawowych umiejętności tanecznych oraz
zdobywaniu wiedzy na temat gatunków i historii tańca.

Założenia projektu:
Nabywanie nowych umiejętności spowoduje wzrost pewności siebie wśród kursantów, co
będzie owocowało w różnych sferach ich życia, takich jak kontakty międzyludzkie.Taki rodzaj
inicjatyw zalicza się do aktywności fizycznej, co będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie
wszystkich uczestników kursu. Będzie też mieć pozytywny skutek dla lokalnych społeczności
a być może nawet i dla gospodarki.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Niski poziom wiedzy na temat technik tanecznych
-Niski poziom wiedzy na temat historii tańca
-Niska aktywność społeczna
-Niska aktywność fizyczna
-Niski poziom pewności siebie
-Niski poziom umiejętności interpersonalnych

Prognozowane rezultaty:
-(Od myślników jakie chcemy uzyskać rezultaty pracy np:)
-Zdobycie przez kursantów podstawowej wiedzy o technikach tanecznych
-Zdobycie przez kursantów podstawowej wiedzy z historii tańca
-Wysoka aktywność społeczna
-wysoka aktywność fizyczna
-Wysoki poziom pewności siebie wśród uczestników kursu
-Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych

Sposób oceny i miary:
-Ankiety
-Wywiady
-Testy końcowe
-Finałowy konkurs taneczny

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
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Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Lokalizacja zadania/projektu:
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły tańca (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły (Pełne nazwy i adresy)

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym, technicznym i kadrowym kursów tanecznych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spotkania warsztatowego lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja zajęć ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat,
lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności.)

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całego kursu. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: ilości uczestników, liczby spotkań i wysokości wynagrodzeń, najem sali.
-Zazwyczaj koszt takich zajęć wynosi  ≈ 60.000 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
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1.4 Kursy plastyczne

Stan istniejący:
Aktualnie osoby które są objęte programem rewitalizacji, mają niski stopień umiejętności
plastycznych. Nie znają też historii malarstwa, rzeźbiarstwa i sztuk pokrewnych. Ich
umiejętności manualne także pozostawiają wiele do życzenia. Wysoki procent społeczności
której dotyczą aktywności rewitalizacyjne, posiada talent do sztuk plastycznych, jednak z
wielu przyczyn osoby utalentowane nie rozwijają swoich umiejętności. Wśród głównych
problemów można wyodrębnić znikomą motywacje. Większość osób zagrożonych
wykluczeniem do których kierowany jest program, zmaga się z licznymi problemami
społecznymi, ekonomicznymi, psychicznymi. Osoby z lokalnej społeczności borykają się też
z niskim poczuciem własnej wartości i  różnymi uzależnieniami.

Opis działań:
Zajęcia będą miały charakter edukacyjny i miały na celu rozwijanie i nabywanie umiejętności
plastycznych. kursanci poznają też historię i dominujące nurty w malarstwie, rzeźbie itp.
Najważniejszym skutkiem działań będzie, choć chwilowe wyrwanie osób z toksycznego
środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
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Założenia projektu:
Istotną kwestią będzie terapłetyczne znaczeniekursu. Osoby, które będą aktywnie działać w
trakcie kursu będą dawać ujście swoim emocjom i rozwijać się artystycznie. Będzie to miało
pozytywny efekt dla ich psychiki. Aktywności plastyczne, będą stanowiły wsparcie terapii
osób uzależnionych. Wśród uczestników wzrośnie też poziom pewności siebie oraz rozwiną
się ich umiejętności interpersonalne. Nabędą oni też wiedzę, w jaki sposób skutecznie
współpracować. U kursantów rozwinie się też poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za
efekty wspólnej pracy.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Niski stopień umiejętności plastycznych
-Brak znajomości historii malarstwa
-Brak znajomości historii rzeźby
-Niski poziom umiejętności manualnych
-Marnowanie talentu
-Brak motywacji do działania
-Problemy natury psychologicznej
-Niskie poczucie własnej wartości
-Brak tożsamości społecznej
-Brak umiejętności interpersonalnych
-Brak umiejętności kooperacji z innymi ludźmi
-Liczne uzależnienia

Prognozowane rezultaty:
(Od myślników jakie chcemy uzyskać rezultaty pracy).
-Nabycie przez kursantów umiejętności plastycznych na poziomie podstawowym
-Zdobycie przez uczestników wiedzy o historii sztuk plastycznych
-Nabycie i rozwinięcie umiejętności manualnych
-Rozwój utalentowanych artystów amatorów
-Pobudzenie do działania
-Wsparcie terapełtyczne psychiki kursantów
-Zwiększenie się poczucia własnej wartości u uczestników kursu
-Wytworzenie tożsamości społecznej wśród lokalnej społeczności
-Nabycie umiejętności interpersonalnych przez kursantów
-Nabycie umiejętności kooperowania przez uczestników kursu
-Pomaganie w leczeniu uzależnień
-Wytworzenie i rozwinięcie znajomości między kursantami

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
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Sposób oceny i miary:
(Od myślników w jaki sposób będzie określana jakość podejmowanych aktywności.np :
Ankiety, Wywiady, Testy końcowe).
-Ankiety
-Wywiady
-Test końcowy
-Prace końcowe
-Wernisaż finałowy prac
-Recenzje prac końcowych

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10
-liczba wernisaży , konkursów w Galerii Sztuki  -1).

Lokalizacja zadania/projektu:
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Lokalne pracownie plastyczne (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły (Pełne nazwy i adresy)

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym, technicznym i kadrowym kursów tanecznych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spotkania warsztatowego lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja zajęć ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat,
lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności).

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).
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Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całego kursu. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: ilości uczestników, liczby spotkań zajęciowych i wysokości wynagrodzenia
organizatora, kwota wynajmu sali.
-Zazwyczaj koszt takich zajęć wynosi  ≈ 75.000 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki
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1.5 Dyskusje literackie

Stan istniejący:
Aktualnie społeczności z obszaru rewitalizacji, nie mają łatwego dostępu do kółek
dyskusyjnych. Większość mieszkańców dzielnic zagrożonych wykluczeniem społecznym,
nie jest zainteresowana konwersatoriami których celem jest analizowanie dzieł literackich.
Brak praktyk czytelniczych sprawia, że nie rozwijają się oni intelektualnie, co potrafi
doprowadzić do zachowań toksycznych. Znikowe czytelnictwo jest problemem który dotyczy
osób w każdym wieku. Fakt skromnego oczytania potrafi przyprawić ludzi z terenu
zagrożonego wykluczeniem, o liczne kompleksy i kłopoty komunikacyjne. Mieszkańcy
obszarów rewitalizowanych, którzy są zafascynowani literaturą, nie mają z kim dzielić się
swoimi refleksjami nad przeczytanymi dziełami. Jeśli jednak w ich okolicy istnieje grupa osób
o podobnych zainteresowaniach, jest ona mała i hermetyczna. Taka sytuacja nie jest
korzystna dla rozwoju relacji międzyludzkich i wpływa negatywnie na zapobieganie
wykluczeniom społeczno-kulturowy.

Opis działań:
Kursy będą prowadzone w formie konwersatoriów. Na każdym spotkaniu będą analizowane
dzieła wybrane przez prowadzącego zajęcia. Każdy uczestnik będzie dzielił się z grupą
swoimi odczuciami i refleksjami na temat przeczytanego dzieła. Kursanci będą też nabywać
wiedzę na temat literatury i największych artystów z dziedziny oraz zyskiwać umiejętności
interpretowania tekstów.
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Założenia projektu:
Zajęcia mają na celu promowanie literatury wśród osób zagrożonych wykluczeniem
społeczno-kulturowym. Będą one miały pozytywny wpływ na ich samoocenę oraz poczucie
przynależności do społeczności. Taka aktywność sprawi że wszyscy uczestnicy rozwiną się
intelektualnie.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Strefa społeczna:
-Niski wskaźnik czytelnictwa
-Niewystarczający poziom edukacji w dziedzinie literatury
-Występowanie analfabetyzmu wtórnego
-Brak umiejętności interpretowania dzieł pisanych
-Bierność mieszkańców w dziedzinie zaangażowania społecznego
-Niski poziom rozwoju intelektualnego
-Niskie poczucie własnej wartości
-Brak poczucia przynależności do lokalnej społeczności

Prognozowane rezultaty:
-Wysoki wskaźnik czytelnictwa
-podstawowy poziom wiedzy w dziedzinie literatury u kursantów
-Redukcja analfabetyzmu wtórnego
-Nabycie przez uczestników kursu  umiejętności interpretowania dzieł pisanych
-Pobudzenie mieszkańców do zaangażowania się w działania społeczne
-Większy rozwoju intelektualnego
-Podwyższenie poczucia własnej wartości
-Wytworzenie poczucia przynależności do lokalnej społeczności

Sposób oceny i miary:
-Ankiety
-Wywiady
-Testy końcowe
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Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Lokalizacja zadania/projektu:
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Biblioteki (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły (Pełne nazwy i adresy)
-Uczelnie (Pełne nazwy i adresy)

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym, technicznym i kadrowym kursów tanecznych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spotkania warsztatowego lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja zajęć ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat,
lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności.)

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całego kursu. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: ilości uczestników, liczby spotkań zajęciowych i wysokości wynagrodzenia
organizatora, kwota wynajmu sali.
-Zazwyczaj koszt takich zajęć wynosi  ≈ 14 000 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
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1.6 Dyskusje filmowe

Stan istniejący:
Obecnie na obszarze rewitalizacji ciężko jest znaleźć przystępne zajęcia dla osób które chcą
zacząć swoją przygodę z kinematografią.Ten brak jest frustrujący dla przyszłych kinomanów.
Znaczącym problemem jest też płytkie podejście mieszkańców terenów rewitalizowanych,
do filmu jako takiego. Uważają oni że kino jest albo rozrywkowe, albo zbyt ambitne, by mogli
je zrozumieć. Nie posiadają odpowiedniego zasobu wiedzy na temat tej dziedziny sztuki.
Jeśli jednak są już zaznajomieni z kinematografią, nie mają wielkich szans na znalezienie
kogoś do dyskusji w swoim najbliższym otoczeniu. Oczywiście ciągle powracającym
problemem jest niska motywacja do aktywności kulturowej. Film jest medium stosunkowo
przystępnym, lecz nadal niewielu osobom chce się poświęcać czas na analizowanie
obejrzanych przez nich dzieł. Nie posiadają odpowiednich narzędzi do interpretacji tego co
obejrzeli. Dla znacznego grona osób kino jest trudno dostępne. Największą przeszkodą w
obcowaniu z tym gatunkiem sztuki okazuje się być bariera finansowa. Bilety do kina są
płatne, i nie każdego stać na ich zakup. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku filmów na
nośnikach takich jak płyty DVD czy Blu-Ray. Takie nagromadzenie problemów powoduje
nierzadko problem z niską samooceną i psychiką, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
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Opis działań:
Zajęcia będą mieć formę konwersatoriów. Poprzedzone będą seansami filmowymi
największych hitów i najważniejszych filmów w historii kinematografii. Same dyskusje będą
miały na celu analizę twórczości reżyserów, oceny gry aktorów oraz innych aspektów filmów.

Założenia projektu:
Konwersatoria poświęcone sztuce filmowej, podniosą uczestnikom liczne kompetencje
miękkie. Dzielenie się wiedzą i przemyśleniami z członkami grupy zajęciowej sprawi, że
wśród uczestników konwersatoriów wzrośnie poczucie przynależności do lokalnych
społeczności. Innym pozytywnym skutkiem zajęć będzie wzrost samooceny kinomanów.
Rozwiną się też oni intelektualnie, co będzie miało diametralne znaczenie w ich życiu
codziennym. Kurs sprawi też, że zmieni się postrzeganie kinematografii w środowiskach
zagrożonych wykluczeniem.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
- Trudnodostępność kina i filmów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Znikoma wiedza na temat kinematografii i jej historii
- Mała liczba pasjonatów
- Niska motywacja do aktywności kulturalnych
- Niska samoocena
- Brak poczucia wspólnoty w społeczności

Prognozowane rezultaty:
-Zwiększenie wiedzy na temat kinematografii u kursantów.
-Zwiększenie się liczby
-Zwiększenie motywacji do aktywności kulturalnych
-Wytworzenie się poczucia wspólnoty wśród kursantów
-Zwiększenie samooceny uczestników konwersatorium

Sposób oceny i miary:
-Ankiety
-Wywiady
-Testy końcowe

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
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Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Lokalizacja zadania/projektu:
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Lokalne kina (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Szkoły (Pełne nazwy i adresy)

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym, technicznym i kadrowym kursów tanecznych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spotkania warsztatowego lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja zajęć ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat,
lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności.)

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całego kursu. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: ilości uczestników, liczby spotkań zajęciowych i wysokości wynagrodzenia
organizatora, kwota wynajmu sali.
-Zazwyczaj koszt takich zajęć wynosi ≈ 10 000 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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1.7 Koncerty plenerowe

Stan istniejący:
Aktualnie na obszarach zamieszkiwanych przez osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, nie ma zbyt wielu wydarzeń muzycznych. Taki sposób spędzania wolnego
czasu jest budujący i łączy większe liczby osób w jednym celu jakim jest słuchanie utworów
muzycznych. Na terenie rewitalizacji niestety albo są one rzadkie, albo w ogóle nie
występują. Nie ma więc okazji ani do wspólnej aktywności ani do wytwarzania się lokalnej
społeczności jaką jest grupa słuchaczy. Brak tego typu wydarzeń kulturalnych sprawia, że
mieszkańcy nie mogą spędzać kulturalnie czasu w przestrzeni publicznej. Utrudniony dostęp
do koncertów skutkuje zmniejszonym rozwojem intelektualnym i zachęca do korzystania z
łatwiej dostępnych, szkodliwych rozrywek. Sytuacja taka sprawia, że młode pokolenia mają
mniejszą szansę na zapoznanie się z muzyką i zafascynowanie się nią. Skutkuje to brakiem
młodych, rozwijających się muzyków i wokalistów mieszkających na terenach zagrożonych
wykluczeniem. Zarówno młodzież, jak i dorośli posiadający umiejętności wokalne lub potrafią
grać na instrumentach, nie mają okazji do zaprezentowania efektów swojej pracy i nauki
lokalnej społeczności.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
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Opis działań:
Koncerty na otwartej przestrzeni mające na celu aktywizację kulturalną rejonów zagrożonych
wykluczeniem. Zaproszone gwiazdy prezentować będą swoje największe hity, a lokalna
społeczność będzie się bawić w rytm muzyki, w kulturalny sposób.

Założenia projektu:
Głównym założeniem aktywności jest wyciągnięcie społeczności zagrożonej wykluczeniem
społeczno-kulturalnym z domów i zachęcenie do brania udziału w wydarzeniach
kulturalnych. Udział w wydarzeniach masowych organizowanych na obszarze rewitalizacji,
sprawią, że lokalne społeczności stanie się bardziej zżyte. Sprawi to, że mieszkańcom
wzrośnie poczucie własnej wartości. Koncerty masowe są dobrym sposobem na zapoznanie
uczestników z nowymi nurtami muzyki. Będzie to mieć pozytywny wpływ na rozwój
intelektualny osób zamieszkujących obszary rewitalizowane. Innym pozytywnym skutkiem
będzie dostarczenie osobom zagrożonym wykluczeniem społeczno-kulturalnym potrzebnej
dawki rozrywki na najwyższym poziomie.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Niska liczba występów plenerowych na obszarze rewitalizacji
-Trudność w dostępie do koncertów
-Brak poczucia wspólnoty
-Niski poziom rozrywek kulturalnych
-Niskie poczucie własnej wartości wśród mieszkańców
-Znikoma edukacja muzyczna osób zamieszkujących tereny rewitalizacyjne

Prognozowane rezultaty:
-Częstsze występy plenerowe zespołów muzycznych
-Łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych jakimi są koncerty
-Wykreowanie poczucia wspólnoty publiczności.
-Zwiększenie poziomu rozgrywek kulturalnych
-Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród mieszkańców
-wyedukowanie muzyczne osób zamieszkujących tereny rewitalizacyjne

Sposób oceny i miary:
-Wywiady
-Ankiety

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
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Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Lokalizacja zadania/projektu:
-Plenerowe tereny obszaru rewitalizacyjnego, wyznaczone przez lokalne władze, które
przystosowane zostaną do wydarzeń masowych.

Odpowiedzialność do realizacji:
-Lokalne ośrodki kultury (Pełne nazwy i adresy)
-Domy kultury (Pełne nazwy i adresy)

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą koncerty określony datą pierwszego i
ostatniego wydarzenia lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym realizacja
eventów ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat, lecz
określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności. Jeżeli planowane jest tylko jedno
wydarzenie, należy sprecyzować datę jego realizacji).

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji koncertu lub cyklu koncertów. Kwota może różnić się w zależności od
czynników takich jak: liczba wydarzeń kulturalnych, wysokości wynagrodzenia
organizatora, kwota wynajmu sceny, zabezpieczenie wydarzenia, wynagrodzenie dla
artystów, wynagrodzenie techników, koszt przystosowania przestrzeni pod plenerowe
występy masowe.
-Zazwyczaj koszt takich przedsięwzięć wynosi  od ≈ 13.000,00 do ≈ 123.000,00 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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1.8 Żywe pomniki

Stan istniejący:
Obecnie na terenie rewitalizacji jest spore zapotrzebowanie na obszary zielone. Trawniki,
krzewy, parki, skwery, stanowią niewykorzystany potencjał przestrzenny. W dzielnicy
rewitalizowanej istnieje kilka terenów które można przeznaczyć na obszary zielone. Tereny
takie stanowią część wspólną dla lokalnej społeczności. Jednak wśród mieszkańców brakuje
poczucia wspólnej odpowiedzialności za takie miejsca. Brak też aktywności które mogłyby
stanowić efekt. Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla wszystkich mieszkańców i
pracowników obszaru zagrożonego wykluczeniem. Znikoma obecność zadbanej roślinności
wpływa negatywnie na wizerunek dzielnic. Brak terenów zielonych zniechęca mieszkańców
innych obszarów miejscowości, do odwiedzin terenów rewitalizowanych oraz do wchodzenia
w interakcje z lokalnymi społecznościami. Niska atrakcyjność dzielnicy wpływa negatywnie
na inwestycje. Wszystkie te elementy sprawiają, że mieszkańcy obszarów zagrożonych
wykluczeniem kulturowym mają niskie poczucie własnej wartości i nie czują się wspólnotą
odpowiedzialną za ich otoczenie.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Opis działań:
Tworzenie żywych pomników z krzaków, drzew lub innego rodzaju roślin. Będzie ono
skoncentrowane na sadzeniu, kształtowaniu i pielęgnacji elementów zieleni ulokowanych w
przestrzeni miejskiej. Działanie to będzie miało charakter pracy grupowej przedstawicieli
lokalnych społeczności.

Założenia projektu:
Aktywność taka ma na celu solidaryzowanie się lokalnej społeczności w celu dokonania
zmian w przestrzeni publicznej oraz upamiętnienie jakiegoś wydarzenia ważnego dla
regionu. Osoby biorące udział w projekcie, mają wpływ na przestrzeń, w której żyją, dbają o
nią i biorą za nią odpowiedzialność. Tego typu aktywności sprawiają, że ludzie zaczną
szanować i doceniać swoją wzajemną pracę. W trakcie takich aktywności rozwijane są też
relacje międzyludzkie i umiejętności interpersonalne. Do wykreowania zadbanego i
estetycznie wyglądającego elementu przestrzeni, wymagana jest współpraca wielu osób,
więc żywe pomniki będą uczuć także kooperacji. Uczestnicy nabędą też umiejętności
manualne związane z aranżacją zieleni.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Brak terenów zielonych na obszarze rewitalizacji
-Brak miejsc spotkań
-Brak poczucia wspólnoty
-Niskie poczucie własnej wartości
-Niska estetyka dzielnicy
-Brak kompetencji miękkich służących do kooperacji
-Niski poziom umiejętności zagospodarowania przestrzeni
-Niski poziom umiejętności ogrodniczych
-Brak pomników upamiętniających wydarzenia historyczne

Prognozowane rezultaty:
-(Od myślników jakie chcemy uzyskać rezultaty pracy).
-Wytworzenie terenów zielonych
-Wytworzenie miejsca spotkań
-Wykreowanie poczucia wspólnoty wśród mieszkańców obszarów rewitalizowanych
-Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród mieszkańców obszarów obszarów
rewitalizowanych
-Wyedukowanie mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzeni
-Wyedukowanie mieszkańców w zakresie hortologii.
-Wytworzenie oryginalnego pomnika upamiętniającego wydarzenie historyczne

Sposób oceny i miary:
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
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-Ankiety
-Wywiady
-Testy końcowe
-Recenzja artystyczna wytworzonego produktu

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10
-liczba żywych pomników - 1).

Lokalizacja zadania/projektu:
-Obszar zielony mieszczący się na terenie obszaru rewitalizacji. Miejsce takie musi zostać
oficjalnie wskazane przez lokalne władze i łatwo dostępne dla mieszkańców.

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełna nazwy i adresy administracji, jednostek władzy osiedla, dzielnicy rewitalizowanej,
miejscowości, które na nasze zlecenie zajmować się będą przygotowaniem technicznym i
sprawować będą pieczę nad rewitalizowanym terenem).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będzie aktywność określony datą pierwszego
i ostatniego działania lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym realizacja działań
ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat, lecz określa
rok i miesiące przeprowadzania aktywności).

Partnerzy rewitalizacji:
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całej aktywności. Kwota może różnić się w zależności od czynników
takich jak: ilości uczestników, niezbędnych narzędzi ogrodniczych i tym podobne.
Zazwyczaj koszt takiego przedsięwzięcia wynosi  ≈ 5 000,00 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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1.9 Parki

Stan istniejący:
Aktualnie na obszarach rewitalizacyjnych występuje mały procent terenów zielonych. Jeśli
takie już występują, nie są z reguły zarządzane przez lokalne społeczności. Rosnący
odsetek osób w podeszłym wieku sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na publiczne miejsca
spotkań. Brakuje też terenów rekreacyjnych dla młodzieży.

Opis działań:
Parki to aktywność podobna do koncepcji „Żywe pomniki”, ale realizowana jest na większą
skalę. Większy obszar, o który dbają lokalne społeczności, stanie się przestrzenią rekreacji i
miejscem spotkań.

Założenia projektu:
Skutkiem takich działań będzie wytworzenie wspólnej przestrzeni, która będzie częścią
tożsamości lokalnej społeczności. W takich miejscach mieszkańcy mogą zacieśnić więzy
międzyludzkie i rozwijać umiejętności interpersonalne.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
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Sfera społeczna:
-Brak terenów zielonych na obszarze rewitalizacji
-Brak miejsc spotkań
-Brak poczucia wspólnoty
-Niskie poczucie własnej wartości
-Niska estetyka dzielnicy
-Brak kompetencji miękkich służących do kooperacji
-Niski poziom umiejętności zagospodarowania przestrzeni
-Niski poziom umiejętności ogrodniczych
-Brak obszarów na których mogą odbywać się wydarzenia kulturalne

Prognozowane rezultaty:
-(Od myślników jakie chcemy uzyskać rezultaty pracy)
-Wytworzenie terenów zielonych na obszarze rewitalizacji
-Wytworzenie miejsc spotkań
-Wytworzenie poczucia wspólnoty wśród lokalnej społeczności
-Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród mieszkańców obszarów obszarów
rewitalizowanych
-Zwiększenie estetyki dzielnicy
-Nabycie przez mieszkańców strefy rewitalizowanej kompetencji miękkich służących
kooperacji
-Stworzenie obszaru na których mogą odbywać się wydarzenia kulturalne
-Wyedukowanie mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzeni
-Wyedukowanie mieszkańców w zakresie hortologii.

Sposób oceny i miary:
-Ankiety
-Wywiady
-Testy końcowe

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10 ).

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Lokalizacja zadania/projektu:
-Obszar zielony mieszczący się na terenie obszaru rewitalizacji. Miejsce takie musi zostać
oficjalnie wskazane przez lokalne władze i łatwo dostępne dla mieszkańców.

Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą kontrolą
progresu działania na przykład lokalne władze obszaru rewitalizacyjnego).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będzie aktywność określony datą pierwszego
i ostatniego działania lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym realizacja działań
ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się konkretnych dat, lecz określa
rok i miesiące przeprowadzania aktywności).

Partnerzy rewitalizacji:
-Lokalne władze obszaru rewitalizowanego(Pełna nazwa i adres)
-Lokalne organizacje pożytku publicznego(Pełna nazwa i adres)

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całej aktywności. Kwota może różnić się w zależności od czynników
takich jak: ilości uczestników, niezbędnych narzędzi ogrodniczych i tym podobne.
-Zazwyczaj koszt takiego przedsięwzięcia wynosi  ≈ 3 000 000,00 PLN).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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1.10 Wycieczki historyczno-krajoznawcze

Stan istniejący:
Aktualnie na obszarze rewitalizowanym istnieje wiele ciekawych budynków i miejsc, które
mają bogatą historię, jednak nie wszyscy mieszkańcy są z nią zaznajomieni. Wielu z nich
żyje w nieświadomości, jakie wyjątkowe zdarzenia miały miejsce w dzielnicy, w której żyją.
Mieszkańcy nie znają tożsamości swoich dzielnic. Nie wiedzą, czym się charakteryzuje ich
historia i jaką rolę odgrywały w dziejach regionu oraz kraju. Nie znając dziejów przeszłych
mieszkańców swoich terenów, nie mogą się z nimi identyfikować i o nich pamiętać. Obecni
mieszkańcy nie wyciągają też lekcji z doświadczeń poprzednich pokoleń. Nie jest więc
możliwe, żeby wytworzyła się solidarność i więź obszarem, który będziemy chcieli poddać
rewitalizacji. Mieszkańcy nie poświęcają uwagi architekturze, która ich otacza i nie
dostrzegają ich zalet. Piękne i zabytkowe budynki, są przez nich mijane bez refleksji. Osoby
z regionów zagrożonych wykluczeniem, nie dostrzegają też bujności przyrody. Ich miejsce
zamieszkania może być pełne wyjątkowych i urodziwych roślin, lecz unikają one ich
codziennej percepcji. Zaniedbywanie tych wszystkich elementów nie pozwala na
wytworzenie się poczucia wspólnoty wśród mieszkańców.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Opis działań:
Prowadzone przez lokalnych przewodników, wycieczki historyczno-krajoznawcze po
obszarach zagrożonych wykluczeniem i miastach, w których się one znajdują. Poznawanie
historii regionu, swojego regionu jest częścią budowania tożsamości indywidualnej i
zbiorowej. Jest to wspaniały sposób, żeby wspólnie zdobyć wiedzę o swoim miejscu
zamieszkania i dowiedzieć się licznych ciekawostek na temat rodzinnej miejscowości. Taka
grupowa aktywność buduje też poczucie wspólnoty i przynależności do lokalnej
społeczności. Wycieczki takie mogą też stanowić formę eskapizmu od codziennych
problemów, co może pozytywnie wpłynąć na uczestników działania.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Brak wiedzy na temat historii obszaru rewitalizowanego
-Brak poczucia wspólnoty wśród mieszkańców
-Brak tożsamości zbiorowej
-Niski poziom zdolności interpersonalnych
-Niskie zainteresowanie aktywnościami kulturalnymi
-Brak terapełtycznych i skutecznych metod eskapizu

Prognozowane rezultaty:
-Zdobycie wiedzy na temat historii obszaru rewitalizowanego
-Wykształcenie się poczucia wspólnoty wśród mieszkańców
-Wytworzenie się tożsamości zbiorowej
-Polepszenie umiejętności interpersonalnych
-Zwiększenie zainteresowania aktywnościami kulturalnymi
-Wykorzystanie  wycieczek historyczno-krajoznawczych jako metody eskapizmu od
problemów codzienności

Sposób oceny i miary:
-Ankiety
-Wywiady

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności. od
myślników trzeba podać liczbę uczestników i podzielić ich na grupy społeczne np :
-liczba uczestników -20
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

lokalizacja zadania/projektu:
-Obszar obejmujący dzielnice na których przeprowadzana jest rewitalizacja.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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Odpowiedzialność do realizacji:
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą
przygotowaniem merytorycznym i technicznym wycieczek historyczno-krajoznawczych).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będą kursy określony datą pierwszego i
ostatniego spaceru edukacyjne lub szeroko pojętym przedział czasowy, w którym
realizacja aktywności ma się odbywać. W tym drugim przypadku nie podaje się
konkretnych dat, lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności).

Partnerzy rewitalizacji:
-Lokalne władze obszaru rewitalizowanego.
-Lokalne organizacje pożytku publicznego
-Lokalne biuro informacji turystycznej
-Lokalne organizacje historyczne
-(Pełna nazwa i adres partnerów projektu rewitalizacyjnego, jeżeli tacy występują).

Szacunkowy koszt realizacji:
-(Koszt realizacji całej aktywności. Kwota może różnić się w zależności od czynników
takich jak: ilości uczestników, wynagrodzenie przewodnika, koszt transportu osób
biorących udział w aktywności.
-Zazwyczaj koszt takiego przedsięwzięcia wynosi ≈ 30000 PLN.

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki
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1.11 Kanały w serwisie „YouTube”

Stan istniejący:
Internet jest coraz większym medium, które każdego dnia zbiera wokół siebie rzesze
użytkowników. Większość ludzkości korzysta z niego częściej niż z radia i gazet, a dla
znacznej części młodych osób, jest domyślnym oknem na świat. W granicach obszarów
rewitalizacyjnych, ciężko jest znaleźć przyzwoite łączę internetowe. Winna takiego stanu
rzeczy jest infrastruktura sieciowa. Technologia jednak idzie do przodu i coraz łatwiej jest
uzyskać dostęp do internetu, przy pomocy mobilnych urządzeń. Dzisiejsza młodzież, między
innymi do której kierowany jest program rewitalizacyjny, spędza coraz więcej czasu
korzystając z globalnej sieci internetowej. Spora część użytkowników traktuje internet jako
źródło rozrywki. Jego duża liczba odbiorców, i łatwość w docieraniu do ludzi, jest czymś co
niesie ze sobą ogromny potencjał, który można wykorzystać w celach rewitalizacyjnych.
Jedną z najbardziej popularnych rozrywek w internecie są filmy w serwisie „You Tube”.
Istniejące tam kanały tematyczne, oglądają tysiące osób. Są one zarówno źródłem rozrywki
jak i informacji. Na obszarze rewitalizacyjnym brakuje inicjatyw tego typu. Lokalne
społeczności nie są zainteresowane tworzeniem treści przeznaczonej do publikacji w
internecie. Istnieje małe zróżnicowanie cyfrowych źródeł informacji na temat aktualności z
najbliższego otoczenia. Brakuje jednak przystępnych w odbiorze materiałów wideo. Brak jest
także środków przekazu, które mogłyby wykorzystać osoby młodsze chcące pokazać swoje
artystyczne umiejętności. Trudno jest też znaleźć ludzi posiadających doświadczenie w
tworzeniu multimediów. Niska dostępność technik multimedialnych nie sprzyja rozwojowi
intelektualnemu mieszkańców dzielnic zagrożonych wykluczeniem. Nie pozwala też na
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poszerzanie swoich kompetencji twórczych. Dużym problemem jest brak wspólnego dla
całego lokalnego środowiska medium. Ma to negatywny wpływ na poczucie wspólnoty wśród
mieszkańców obszaru.

Opis działań:
Tworzenie materiałów video, o tematyce informacyjno-rozrywkowej, poświęconych lokalnej
społeczności i obszarów poddanemu rewitalizacji. Taka aktywność jest pretekstem do
kreatywnej twórczości, co pozwala rozwijać się wielotorowo osobom zaangażowanym w
tworzenie kanałów. Przy pracy nad takimi filmikami można wykorzystać wiedzę nabytą w
innych kursach artystycznych realizowanych w ramach rewitalizacji. Byłaby to wspaniała
aktywność dla kreatywnych osób, która uczy współpracy i obcowania z technologią w
sposób twórczy. Materiały takie, publikowane w internecie byłyby łatwo dostępne do
obejrzenia przez lokalne społeczności. Możliwe byłyby też wspólne rozważania poświęcone
konkretnym filmom i zostawianie komentarzy pod nimi.

Komplementarność projektu pomiędzy sferami:

Sfera społeczna:
-Brak źródeł aktualnych wiadomości na temat dzielnicy
-Stagnacja wśród mieszkańców obszarów rewitalizacyjnych
-Brak twórczej aktywności
-Uzależnienie od internetu
-Brak kompetencji miękkich służących do kooperacji
-Niskie poczucie własnej wartości
-Brak poczucia wspólnoty w społeczności

Prognozowane rezultaty:
-Wytworzenie źródła informacji na temat aktualnych wydarzeń mających miejsce w
dzielnicy
-Zredukowanie stagnacji wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji
-Zachęcenie mieszkańców do twórczej aktywności
-Wytworzenie narzędzia pomocnego w leczeniu uzależnienia od internetu
-Zdobycie przez mieszkańców kompetencji miękkich służących do kooperacji
-Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród mieszkańców
-Wytworzenie poczucia wspólnoty w społeczności mieszkającej na terenach
rewitalizowanych
-Wyedukowanie kreatywnych mieszkańców w dziedzinie montażu video i tworzenia
materiałów filmowych.
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Sposób oceny i miary:
-Ankiety
-Wywiady
-Testy końcowe
-Recenzje wytworzonych materiałów video

Wskaźniki:
(Dokładna liczba osób biorących udział w projekcie jako odbiorcy aktywności oraz liczba
spotkań związanych z działaniem. Od myślników trzeba podać liczbę uczestników z
podziałem podzielić ich na grupy społeczne i liczbę przeprowadzanych jednostek
zajęciowych np :
-liczba przeprowadzonych kursów -1
-liczba jednostek zajęciowych -12
-liczba młodzieży -10
-liczba seniorów -10).

Lokalizacja zadania/projektu
-W przypadku ten aktywności lokalizacja jest raczej umowna. Obszar działań obejmuje cały
teren rewitalizowany i jego mieszkańców. Wyznaczenie jednego miejsca będącego centrum
operacyjnym, posiadające stanowiska do pracy przy materiałach i będące miejscem
składowania oprzyrządowania technicznego, nie jest wymagane. Każdy biorący udział w
aktywności może wykonywać swoje działania w zaciszu swojego domu. Oznacza to, że nie
można podać konkretnego adresu. Natomiast w przypadku stworzenia faktycznej przestrzeni
z zapleczem technicznym, niezbędne jest podanie, pod jakim adresem się ona znajduje.

Odpowiedzialność do realizacji:
-Lokalne władze odpowiedzialne za dzielnice
-(Pełne nazwy i adresy organizacji, które na nasze zlecenie zajmować się będą kontrolą
progresu działania na przykład lokalne władze obszaru rewitalizacyjnego).

Szacunkowy termin:
-(Szacunkowy okres, w którym odbywać się będzie aktywność określony szeroko pojętym
przedział czasowy, w którym realizacja inicjatywy ma się odbywać. W tym przypadku nie
podaje się konkretnych dat, lecz określa rok i miesiące przeprowadzania aktywności.)

Partnerzy rewitalizacji:
-Lokalne domy kultury (pełne nazwy i adresy)
-Organizacje pożytku publicznego (pełne nazwy i adresy)
-Inne organizacje mogące być partnerami projektowymi (pełne nazwy i adresy)
-Lokalne stacje telewizyjne (pełne nazwy i adresy)
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Szacunkowy koszt realizacji:
(Koszt realizacji całej inicjatywy. Kwota może różnić się w zależności od czynników takich
jak: rodzaj i koszt  niezbędnego sprzętu do nagrań video, rodzaj oprzyrządowania audio,
specyfikacja niezbędnych komputerów, opłata licencyjna za oprogramowanie do montażu.
-Żeby uruchomić tego typu aktywność nie jest potrzebny drogi sprzęt i oprogramowanie.
Jednak mając na uwadzę jakość materiałów, niezbędna jest konkretna inwestycja
finansowa. Szacowana kwota waha się od ≈ 3500 do około ≈ 15000 PLN. Część kwoty
ma postać abonamentu na oprogramowanie opłacanego cyklicznie).

Potencjalne źródła finansowania:
-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Środki
krajowe, Środki własne, Środki z Funduszu Partycypacyjnego, Inne środki
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Rezultaty przeprowadzonych aktywności

Działania zaprezentowane w niniejszym modelu rewitalizacji społeczno-kulturowej są
propozycjami aktywności mających na celu polepszenie jakości życia kulturowego
mieszkańców terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie stanowią one
obligatoryjnych czynności do wykonania. Wdrożenie jak największej ilości z nich, będzie
skutkować szeroką ofertą tematyczną skierowaną do osób rewitalizowanych. Ich
profesjonalne i jakościowe przeprowadzenie owocować będzie podniesieniem licznych
kompetencji miękkich i twardych wszystkich zaangażowanych osób. Uczestnicy aktywności,
zdobędą nieocenione doświadczenia społeczno-kulturowe, które pomogą im się rozwijać
intelektualnie w indywidualnym tempie i w wybranej przez siebie dziedzinie sztuki. Wszyscy
mieszkańcy obszarów rewitalizacyjnych zwiększą swoje poczucie przynależności do swojej
grupy społecznej i odpowiedzialności za miejscowość, której są obywatelami.
Organizatorzy takich przedsięwzięć również zdobędą nowe ciekawe doświadczenia poprzez
pracę z tak specyficzną grupą społeczną, jakimi są osoby z terenów zagrożonych
wykluczeniem. Nabycie licznych kompetencji może sprawić, że zaangażowanym w działania
rewitalizacji kulturalnej podniesie się samoocena. Zwiększenie poczucia wartości będzie
miało terapeutyczny wpływ na osoby z patologicznymi problemami oraz może odbić się
niekorzystnie na lokalnej gospodarce. Rezultatem przeprowadzanych aktywności
rewitalizacji kulturalnej może okazać się wytworzenie się lokalnych grup artystycznych
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chcących kontynuować działania programowe po zakończeniu jego realizacji. Części z
uczestniczących w zajęciach osób, może otworzyć własne biznesy w oparciu o wiedzę
zdobytą w trakcie kursów. Rozbudzi to ich przedsiębiorczość i wpłynie pozytywnie na
gospodarkę.

Poprawnie podjęte działania realizowane w ramach modelu rewitalizacji
społeczno-kulturalnej przedefiniowuje obszary rewitalizowane. Zmieni się ich charakter,
oferta kulturalna, postrzeganie przez mieszkańców tych terytoriów oraz innych stref danych
miejscowości.

Prognoza rewitalizacji społeczno-kulturowej

Najlepszym wyznacznikiem sprawności działań rewitalizacyjnych jest faktyczna
zmiana zachowania i produktywności osób zagrożonych wykluczeniem. Zwiększona
aktywność mieszkańców w dziedzinach społecznych i kulturowych, po zakończonych
pracach rewitalizacji kulturowej, jest jednym z głównych celów działań modelowych.
Zachęcanie mieszkańców do uczęszczania na wydarzenia kulturalne, do własnej aktywności
artystycznej i do poszerzenia zasobu wiedzy z różnych dziedzin sztuki, jest priorytetem
modelu. Dalsze praktykowanie takich aktywności wśród osób zamieszkujących obszary
wykluczenia jest najlepszym wskaźnikiem sukcesu przeprowadzonych działań rewitalizacji
kulturowej. Brak wykreowanej potrzeby obcowania z kulturą jest sygnałem, że program

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które
odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be

held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

48



rewitalizacji nie odniósł zamierzonych rezultatów i należy go przeprowadzić ponownie,
poddać korekcie lub zrezygnować z jego przeprowadzania.

W przypadku pomyślnego i skutecznego przeprowadzenia działań rewitalizacji
kulturowej zasadne byłoby kontynuowanie kursów i zajęć. Dalsze działanie programów
wymaga jednak korekt i urozmaicenia. Bez tych zmian, uczestnicy aktywności mogliby
znudzić się ich formułą. Sukcesywny rozwój oferty aktywności i konsekwentne promowanie
oferty kulturalnej, skutkować będzie zwiększeniem się liczby osób biorących w nich udział.
Spowoduje to polepszenie relacji międzyludzkich. Będzie to mieć zbawienny wpływ na
uczestników kursów.

Dalsze działania kulturalne będą pretekstem do wyjścia z domu i dalszej ucieczki z
toksycznych grup środowiskowych. Podtrzymywanie zainteresowania aktywnościami będzie
miało kluczowe znaczenie w zapobieganiu różnego rodzaju patologiom i leczeniu ich
skutków.

Rozwój konkretnych aktywności kulturalnych zwiększy poziom intelektualny. Będzie
to miało wpływ na całą lokalną społeczność. Podnoszenie wykształcenia jest niezwykle
istotną kwestią w zapobieganiu wykluczeniu i patologiom. Wzbogacenie oferty aktywności
kulturalnej może owocować rotacją uczestników. Wysoce prawdopodobne jest, że mnogość i
zróżnicowanie aktywności zachęci mieszkańców do rozwijania się w innej dziedzinie niż ta
najbardziej przez nich preferowana lub zdobywania wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie.

Zwiększenie zainteresowania artystycznymi działaniami sprawi, że wzrośnie
zapotrzebowanie na niezbędne do ich realizacji przyrządy. W celu jego zaspokojenia może
otworzy się nowa gałąź lokalnego handlu i produkcji. Wzrośnie też potrzeba korzystania z
instytucji i placówek niezwiązanych bezpośrednio z rewitalizacją i kulturą. Taki stan rzeczy
powinien wpłynąć pozytywnie na lokalną gospodarkę, a przez odpowiednie skalowanie
podatków i inwestycje, zmieni się też przestrzeń obszarów poddanych rewitalizacji.
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Studium przypadku rewitalizacji kulturowej projektowego
partnera - Comité Central des Écoles des Polonais de

Belgique

Partnerzy projektu „Re+Vita -
Rewitalizacja przez Kulturę”,
którzy przyczynili się do
stworzenia modelu
rewitalizacyjnego, mają ogromne
doświadczenie w pracy nad
aktywnościami kulturalnymi. Są
oni organizacjami polonijnymi,
dbającymi o podtrzymywanie
polskiej kultury i narodowego
ducha wśród polaków na
obczyźnie.
Partner projektowy Comité

Central des Écoles des Polonais
de Belgique zajmuje się
działaniami kulturowymi od 1952
roku. Od tamtego czasu
realizował wiele aktywności

kulturalno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z nich są
Kolonie Dziecięce które miały miejsce w ośrodku Domu Polskim „Milenium” ulokowanym w
belgijskim mieście Hamoir.

Były to kolonie, które odbywały się w miesiącach wakacyjnych 2019 roku. W ich
ramach odbywał się obóz taneczny przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia. Cechą
charakterystyczną tego wyjazdu, był zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych.
Podstawowymi atrakcjami oferowanymi przez organizatorów były: gry planszowe, zabawy
na świeżym powietrzu, spacery. Poza tymi aktywnościami, na dzieci czekała duża ilość
obcowania z polską kulturą. Przede wszystkim z narodowymi tańcami. Wymienione atrakcje
stanowiły rewitalizację kulturową.

Decyzja organizatorów o zakazie korzystania z komórek, komputerów i tabletów
miała na celu uczenie obozowiczów nawiązywania relacji międzyludzkich. Dzieci
odseparowane od elektronicznych zabawek szukały rozrywki w innych sferach. Brak
elektroniki zachęcił je do wchodzenia w interakcje z innymi obozowiczami. W ten naturalny
sposób zdobywały one umiejętności społeczne oraz nowych znajomych. Było to niezwykle
ważne dla ich rozwoju psychicznego i intelektualnego.
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Gry i zabawy proponowane przez organizatora kolonii stanowiły metodę uczenia
kooperacji. Przedstawianie młodym ludziom jak istotna jest współpraca, jest niezwykle
ważną kwestią. Nabyte dzieciństwie kompetencje miękkie pomocne w opracowaniu z innymi
ludźmi, procentują w dorosłym wieku.

Kurs taneczny, z którego korzystały dzieci, stanowił rodzaj aktywności fizycznej, która
jest niezwykle potrzebna młodym ludziom. Na dodatek była to niezaprzeczalnie aktywność
związana z kulturą.

Na kolonistów czekała też ogromna dawka obcowania z polską kulturą. Dbanie o
tożsamość kulturową i narodową jest niezwykle istotnym aspektem życia Polonii.
Wykorzystanie wyjazdu kolonijnego do kontaktu z kulturą ojczyźnianą było bardzo dobrym
pomysłem.

Wszystkie te działania miały na celu rozbudzić w najmłodszych chęć obcowania z
polską kulturą i rozwinąć umiejętności interpersonalne. Kolonijna forma wypoczynku
sprawiła, że dzieci uczyły się poprzez zabawę. Taka forma spędzania wakacyjnego czasu
jest świetnym sposobem rewitalizacji społeczno-kulturowej i doskonałym sposobem na
zapobieganie różnego rodzaju patologiom.

Studium przypadku rewitalizacji kulturowej projektowego
partnera - Dom Polski w Getafe

Dom Polski w Getafe - Madryt
działający przy stowarzyszeniu Nasz
Dom-Nuestra Casa był partnerem
projektu „Re+Vita - Rewitalizacja przez
Kulturę”. Jego doświadczenie w
organizacji różnego rodzaju imprez
masowych było niezwykle cenne w
tworzeniu modelu rewitalizacji
społeczno-kulturowej.

Od 2012 do 2016 roku
organizacje współtworzyły cykl „Zjazd
Stowarzyszeń Polonijnych oraz
Kapelanii Polskich w Hiszpanii”. Były to
coroczne, dwudniowe wydarzenia, w
których uczestniczyły liczne
stowarzyszenia polonijne, ówczesny
ambasador rzeczypospolitej polskiej w
Hiszpanii Tomasz Arabski oraz inni
zaproszeni goście honorowi.
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W trakcie wydarzeń miały miejsce były liczne debaty przedstawicieli organizacji
polonijnych. Realizowane były też stałe punkty programu takie jak: biesiada folklorystyczna,
msze święte, uroczystości upamiętniające, zwiedzanie miejsc pamięci, koncerty muzyczne,
wystawy fotograficzne o tematyce patriotyczno-religijnej.

Cykl wydarzeń corocznych „Zjazd Stowarzyszeń Polonijnych oraz Kapelanii Polskich
w Hiszpanii” jest pełen aktywności kulturowych, które zaliczają się do działań
rewitalizacyjno-kulturowych.

Koncerty zespołów folklorystycznych stanowią rodzaj występu kulturalnego.
Świadczy o tym ich forma i tematyka. Koncerty tego typu pomagają podtrzymać narodowego
ducha i przywołuje przyjemne wspomnienia z polski oraz były okazją do zapoznania
młodego pokolenia mieszkającego za granicą, z muzyką regionalną Polski.

Wystawy zdjęć stanowiły sposób obcowania z fotografią. Ich patriotyczna tematyka
stanowiła rozbudzenie poczucia wspólnoty i przedstawiała elementy charakterystyczne
ojczyzny.

Organizowane w ramach zjazdu mszę, stanowiły reprezentacje religii
rzymsko-katolickiej, która jest ściśle powiązana z historią Polski.

Czynne branie udziału w uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne
jest sposobem na edukowanie polaków mieszkających na obczyźnie o dawnych dziejach ich
rodaków.

Wszystkie te aktywności rozbudzają zainteresowanie ojczystą kulturą wśród polaków
mieszkających za granicą. Innym ich skutkiem jest przypominanie ludziom, że stanowią
wspólnotę. Takie działania doskonale zapobiegają wytwarzaniu się toksycznych zjawisk i
stanowią wspaniałą rewitalizację społeczno-kulturową.
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Wnioski końcowe

Rewitalizacja społeczno-kulturalna jest niezwykle istotną kwestią w zapobieganiu
toksyczności wśród mieszkańców obszarów zagrożonych wykluczeniem. Przedstawiony
powyżej model jest propozycją aktywności kulturalnych mających na celu ich
przeciwdziałaniu. Pokazuje on, w jaki sposób należy przygotować się do jego
wprowadzenia, żeby przeprowadzane prace rewitalizacyjne miały jak najlepszy skutek.

Sam fakt zaczęcia aktywności kulturalnej jest dla wielu mieszkańców zagrożonych
wykluczeniem, wielkim wyzwaniem. Kiedy jednak uda się zaktywizować społeczności z
obszaru rewitalizowanego, skutki tych działań będą korzystne, zarówno dla osób
zagrożonych wykluczeniem, jak i dla całego miasta, którego są obywatelami.
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Aktywności kulturalne poprzez bycie w większości pracą w grupach pomagają
socjalizować się z innymi i uczą współpracy. Skutkiem tego, jest zwiększenie poczucia
przynależenia do wspólnoty wśród osób zamieszkujących tereny rewitalizowane.

Działania tego typu uczą dzieci, młodzież i dorosłych czym jest kultura, jakie są jej
rodzaje, jaki miała wpływ na historię ich rodzinnych miejscowości. Istnieje spora szansa, że
uczestnicy kursów, rozbudzą w sobie zainteresowanie kulturą i sztuką, co zaowocuje
niezwykłymi efektami ich pracy. Zaczną tworzyć własne dzieła, będą aktywnie brać udział w
działaniach kulturalnych, rozwiną lokalny handel.

Kursanci rozwijają też liczne kompetencje miękkie i twarde. Będzie to miało na nich
bardzo pozytywny wpływ. Wzrośnie ich poczucie własnej wartości, które jest niezbędne do
wychodzenia z nałogów i zapobiegania innego typu patologiom.

Część z przedstawionych powyżej działań rewitalizacyjnych stanowi rodzaj
aktywności fizycznych. Ruch jest niezwykle ważny w każdym wieku. Promowanie zdrowego
trybu życia poprzez kulturę przewiduje pozytywne rezultaty zdrowotne.

Niezwykle ważne jest nie tylko poczucie przynależności do społeczności, lecz
aktywne działanie w obrębach dzielnicy. Przedstawione propozycje wspólnego
oddziaływania na przestrzeń poprzez aranżacje zieleni, pomagają rozwijać więź z danym
miejscem i budować poczucie odpowiedzialności za nie. Propagowanie zachowań
prospołecznych, pro kulturowych i porządkowych, jest niezwykle ważne w zapobieganiu
toksyczności.

Fakt, że zaproponowane aktywności kulturalne, nie są kierowane do konkretnej
grupy wiekowej sprawia, że brać w nich mogą zarówno dzieci, jak i dorośli. Zróżnicowanie
wiekowe uczestników działań pomaga budować relacje międzypokoleniowe i pozwala na
wzajemne uczenie się młodych od starszych i na odwrót. Wiedza przekazana w sposób
oddolny może okazać się niezwykle przydatna w codziennym życiu.
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