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Obszar działania

6 podobszarów rewitalizacji Miasta Wałbrzycha:

Śródmieście Nowe Miasto Biały Kamień
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Obszar działania

6 podobszarów rewitalizacji Miasta Wałbrzycha:

Podgórze   Sobięcin      Stary Zdrój
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
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Program Komunikacji Społecznej w wałbrzyskim pilotażu 

 wsparcie partnerstw lokalnych poprzez organizację 
ich spotkań (1 raz na kwartał 
w każdym z sześciu podobszarów rewitalizacji oraz 
wyposażenie partnerstw lokalnych 
w narzędzie finansowe w postaci programu 
mikrograntów na realizację społecznych oddolnych 
inicjatyw wpisujących się w cele rewitalizacyjne;

 zatrudnienie streetworkerów dla 6 podobszarów,
 przeprowadzenie akcji społecznych w celu 

rozwijania sieci liderów lokalnych,
 działania upowszechniające rewitalizację.
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Partnerstwa lokalne – ważny element aktywizacji społecznej
Wsparcie lokalnych interesariuszy poszczególnych podobszarów rewitalizacji: 

- wzmocnienie grupy lokalnych liderów;

- około 10-osobowe grupy składające się z przedstawicieli mieszkańców, NGO-ów, instytucji kultury, pracowników 
socjalnych, czy szkół (podobny charakter ma partnerstwo lokalne zawiązane w ramach prowadzonych w 
Wałbrzychu we wcześniejszych latach działań rewitalizacyjnych w Śródmieściu - partnerstwo lokalne 
EPICENTRUM). 

Rola Partnerstw lokalnych:

-  uzupełniają działalność streetworkerów, Komitetu Rewitalizacji, pracowników Biura ds. Rewitalizacji Miasta, 
w tym specjalisty ds. społecznych,

- jednocześnie współpracują ze sobą na rzecz wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji 
Wałbrzycha,

- działają na rzecz integracji społecznej, aktywizacji mieszkańców oraz planowania 
i konsultowania działań społecznych planowanych na poszczególnych podobszarach (np. "urodziny ulicy", 
realizacja mikrograntów, itp.). 

Projekt zakładał organizację  spotkania partnerstw lokalnych 1 x kwartał w każdym z sześciu podobszarach.
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Program mikrograntów  
 - narzędzie finansowe na wsparcie społeczności lokalnych 

W ramach dotacji POPT przewiduje się finansowanie programu  mikrograntów 
w II edycjach: I edycja w 2017 r. w wys. 50 tys. zł, II edycja w 2018 r. także 50 tys. zł 
na wszystkich podobszarach rewitalizacji miasta Wałbrzych jednocześnie.

Mikrogranty na działania społeczne przyznano w ramach otwartego konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych, które w imieniu mieszkańców wystąpiły 
z wnioskiem o dotację na działania związane z aktywizacją i rozwojem 
społeczności lokalnej. Wiele ze złożonych wniosków to efekt pracy Partnerstw 
Lokalnych utworzonych w poszczególnych dzielnicach w ramach działań 
rewitalizacyjnych.

W 2017 r. Prezydent Wałbrzycha przyznał dotacje 23 inicjatywom społecznym.

 Narzędziem wspomagającym oddolne inicjatywy jest wydawanie materiałów 
informacyjno-instruktażowych dla interesariuszy m.in. na temat zasad 
dofinansowania mikroprojektów.

Za wdrażanie Programu odpowiedzialne jest Biuro ds. Rewitalizacji Miasta. 
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Praca streetworkerek

Zadania streetworkerek:

-    wspieranie oddolnie procesu rewitalizacji,

- przebywanie na stałe w podobszarach rewitalizacji,

- bycie w stałym kontakcie z mieszkańcami i innymi interesariuszami 
rewitalizacji,

- zapewnienie stałej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta 
aspołecznością lokalną,

- identyfikowanie bieżących problemów we wdrażaniu 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, angażowanie się w ich 
rozwiązywanie ze wsparciem ze strony UM,

- inicjowanie i koordynacja aktywności interesariuszy na obszarach 
rewitalizacji,

- wspieranie procesu partycypacji społecznej.
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Działania aktywizujące mieszkańców i budujące sieć relacji społecznych 
z wykorzystaniem idei rewitalizacji

Akcje wspomagające włączanie społeczne, 
w tym: 

 spacery historyczne po obszarze rewitalizacji  
z przewodnikiem. 6 akcji rocznie.
Spotkanie w plenerze jako propozycja integracji 
wśród interesariuszy rewitalizacji, aktywne 
spędzenie czasu w mieście i wymienienie się 
spostrzeżeniami nt. rewitalizacji;

 organizacja obywatelskich kawiarenek. 
12 akcji rocznie. Spotkania „przy kawie” 
w poszczególnych obszarach rewitalizacji w celu 
omówienia planów rewitalizacyjnych;

 Urodziny ulicy. 6 imprez rocznie. 
Eventy ulic w poszczególnych podobszarach 
rewitalizacji, aktywizujące społeczność lokalną. 
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Działania aktywizujące mieszkańców i budujące sieć relacji społecznych 
z wykorzystaniem idei rewitalizacji

Spotkania i akcje edukacyjne mające na celu wzrost 
świadomości nt. rewitalizacji Miasta skierowane 
szczególnie do najmłodszych mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

Zastosowanie narzędzi wspierających dodatkowo proces 
odbudowy lub wzmocnienia poczucia tożsamości 
lokalnej, w tym:

 warsztaty edukacyjne dla dzieci,
 organizacja gry miejskiej „Miasto moje, a w nim… akcja 

rewitalizacja!” – zabawa polegająca na budowie 
wymarzonej dzielnicy i planu zagospodarowania miasta,

 organizacja gry miejskiej „Rodzinny bieg 
rewitalizacyjny”, wydanie gry planszowej.
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Działania aktywizujące mieszkańców i budujące sieć relacji społecznych 
z wykorzystaniem idei rewitalizacji

Działania informacyjno-edukacyjne 
dla interesariuszy rewitalizacji, m.in.:

 debaty i spacery z mieszkańcami 
poświęcone m.in. planowanym zmianom 
układu komunikacyjnego, tworzeniu 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, i in.

 organizacja dwudniowego seminarium, 

 konsultacje społeczne programu 
rewitalizacji - spotkania konsultacyjne z 
interesariuszami programu rewitalizacji,

 warsztaty dla lokalnych liderów 
na etapie tworzenia, wdrażania 
i aktualizacji GPR.
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Upowszechnianie dobrych praktyk 

 przekazywanie modelowych rozwiązań do krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, np. Program Mikrograntów, 
Program Komunikacji Społecznej;

 prowadzenie portalu internetowego www.rewitalizacja.walbrzych.pl jako platformy informacyjno-edukacyjnej dla 
interesariuszy rewitalizacji, stały kontakt z mieszkańcami poprzez fanpage AkcjaRewitalizacja na FB; 

 prezentacja dobrych praktyk innym miastom (m.in. Związek Miast Śląskich, uczestnikom Forum Rewitalizacji), 
uczelniom (m.in. Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, UJ w Krakowie) w formie wizyty studyjnej w Wałbrzychu 
połączonej ze spacerami historycznymi.
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- zgrany zespół

- kreatywność i elastyczność

- współpraca z lokalnymi liderami

- wspieranie oddolnych inicjatyw

- zaangażowanie władz 
(Prezydent Wałbrzycha obecny 
i popierający działania z zakresu 

partycypacji społecznej)

- wsparcie Ministerstwa Rozwoju 
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Klucz do sukcesu



Dziękuję za uwagę

Justyna Pichowicz

rewitalizacja@um.walbrzych.pl

www.rewitalizacja.walbrzych.pl

FB: AkcjaRewitalizacja/Walbrzych
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