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Konsultacje społeczne zostały zrealizowane zgodnie ze standardami Kanonu Lokalnych Konsultacji
Społecznych1, jako otwarty proces dialogu władz z mieszkańcami, mający na celu podjęcie przez władze
optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Każda grupa społeczna i interesariusze rewitalizacji miała
szansę wziąć udział w pracy nad programem. Wyniki uzyskane w ramach pracy z mieszkańcami stały się
podstawą prowadzonych prac analitycznych odnoszących się do uwzględnianych działań rewitalizacyjnych.
Narzędzia partycypacyjne umożliwiły pełne włączenie mieszkańców w proces przygotowania programu
rewitalizacji. Zaangażowani mieszkańcy stali się podstawową grupą lokalnych ekspertów, którzy będą brali
udział w wdrażaniu zaplanowanych projektów rewitalizacyjnych, a także dzięki zgromadzonej wiedzy, będą
mogli oceniać działania podejmowane w przyszłości w ramach LPR.
Konsultacje społeczne wykonane zostały metodą badania w działaniu (action research) ukierunkowaną na
poprawę jakości działania w obrębie badanej społeczności. Zastosowane zostały metody badawcze
uznające kompetencje członków danej społeczności do zrozumienia swojej społeczności. Partycypacyjne
metody konsultacji wykorzystywane były w celu aktywizacji i zaangażowania interesariuszy rewitalizacji na
każdym z dwóch kluczowych etapów diagnostycznym i strategicznym:
Schemat. Etapy konsultacji społecznych w ramach pracy nad programem rewitalizacji

ETAP I DIAGNOSTYCZNY
definiowania potrzeb i
problemów (tzw.
partycypacyjna diagnoza) oraz
określania celów i ustalania ich
hierarchii

ETAP II STRATEGICZNY
poszukiwania rozwiązań,
stanowiących sposoby realizacji
Programu oraz identyfikacji
grup docelowych przedsięwzięć
i projektów rewitalizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne

Obydwa realizowane etapy obejmowały i były zgodne z EMPOWERMENTEM (wzmacnianiem), będący
przeciwieństwem bezsilności, jako procesem

upodmiotowienia, podczas którego jednostki, grupy,

organizacje i społeczności zwiększają/osiągają panowanie i kontrolę nad własnym życiem oraz stają się
aktywnymi uczestnikami życia społecznego, podejmującymi działania zmierzające do poprawy sytuacji
własnej, jak i całej wspólnoty. Empowerment jest zarówno procesem (oznacza ułatwienie, umożliwianie
i/lub promowanie zdolności do optymalnego oraz kompetentnego funkcjonowania), jak i rezultatem, czyli
stanem ostatecznym, oznaczającym uzyskanie siły (mocy), która sprawia, że osoby, grupy, instytucje lub
1

Zobacz więcej na temat Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych na stronie www.kanonkonsultacji.pl
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społeczności mogą walczyć o wzmocnienie. Zapewnione zostało szerokie spektrum udziału mieszkańców.
Podstawą pracy Zespołu ds. rewitalizacji i warsztatów rewitalizacyjnych było badanie ankietowe
mieszkańców. Zrealizowano badanie metodą PAPI (skrótowiec z ang. Paper & Pen Personal Interview) na
próbie 300 mieszkańców gminy.
Badania kwestionariuszowe z mieszkańcami PAPI
W badaniach realizowanych metodą PAPI wywiad z respondentem był prowadzony osobiście, twarzą w
twarz, a ankieter odczytywał pytania i notował uzyskiwane odpowiedzi.
Badania zostały przeprowadzone z 300 mieszkańcami gminy Jasień, zarówno na terenie miejskim jak i
wiejskim. Przedstawiona wielkość próby pozwoliła na precyzyjne zbadanie zjawisk w danej populacji, dla
każdej z jednostek. Skalę błędu w przypadku takiej próby określono na poziomie 10%, co nie jest dużą
wartością biorąc pod uwagę cele i potrzeby badawcze (celem badanie nie jest bardzo precyzyjne zbadanie
skali jakiegoś zjawiska, ale określenie trendów i opinii w danej grupie). Zwiększenie liczebności próby nie
wpłynęłoby znacząco na poziom błędu, a zdecydowanie wpłynęłoby na koszt badania oraz czas niezbędny
na jego realizację.
Dane i informacje o charakterze ilościowym zgromadzone zostały w formie elektronicznej, co pozwoliło na
ich opracowanie w programie SPSS i Excel. Stworzono bazę danych, na podstawie której wykonane zostały
obliczenia statystyczne. Wyniki analizy danych ilościowych zostały zaprezentowane w programie
rewitalizacji w postaci zestawień, tabel, wykresów.
Podsumowując należy podkreślić, iż badanie oparte o wywiad kwestionariuszowy, realizowany osobiście
przez ankietera jest najwłaściwsze z punktu widzenia konieczności zebrania wstępnych informacji i
opracowania zagadnień.
Posiedzenia Zespołu ds. rewitalizacji i szkolenia dla członków zespołu
Główną metodą pracy nad programem rewitalizacji z udziałem społeczności lokalnej były spotkania Zespołu
ds. rewitalizacji. W skład Zespołu weszły osoby pełniące ważne funkcje społeczne, a pracami zespołu
przewodniczył kierownik projektu, Pan Tomasz Sołtys. Spotkania Zespołu moderowane były przez
ekspertów z firmy 4CS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, realizującej na zlecenie Gminy Jasień prace
związane z opracowaniem programu rewitalizacji. W trakcie realizacji prac nad programem rewitalizacji,
zorganizowanych zostało pięć spotkań zespołu, które pozwoliły na precyzyjne wskazanie potrzeb
mieszkańców oraz przedsięwzięć, które mogą stać się podstawą realizowanego procesu odnowy.
Podczas każdego ze spotkań zespołu ds. rewitalizacji przeprowadzono szkolenia dla członków zespołu.
Szkolenia obejmowały kompleksowy zakres obszarów objętych programem rewitalizacji tj. wyznaczanie
obszaru rewitalizacji na podstawie badań i analiz, zasady prowadzenia konsultacji społecznych z
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mieszkańcami, finansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych, monitoring i ewaluacja
programu rewitalizacji, system wdrożenia programu rewitalizacji.
I spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 8 sierpnia 2016 r.
W dniu 08.08.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Jasień do roku 2020. Zespół powołany został Zarządzeniem Burmistrza Jasienia nr
49/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Spotkanie poprowadził koordynator Pan Tomasz Sołtys. Zapoznał zebranych
z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób
komunikowania się, częstotliwość spotkań. Prowadzący zaapelował o aktywny udział w pracach zespołu i
zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.
Zdjęcie. I Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji, Jasień 8 sierpnia 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

II spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 5 października 2016 r.
Spotkanie zostało przeprowadzone przez Pana Sławomira Kozieł jako reprezentanta firmy odpowiedzialnej
za opracowanie programu rewitalizacji. W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z koncepcją
procesu rewitalizacji. Podkreślono kwestie techniczne oraz teoretyczne mające wpływ na opracowywanie
diagnozy obszaru, następnie tworzenie przedsięwzięć, celów oraz ustalanie ram realizacji przyjętych
założeń. Członkowie Zespołu zostanie przeszkoleni w temacie założeń ustawy o rewitalizacji oraz
wytycznych, a także przedstawione zostały założenia procesu rewitalizacji.
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Podczas spotkania członkowie Zespołu rozpoczęli pracę nad określeniem potrzeb mieszkańców, a także
zastanawiali się nad obszarami wymagającymi szczególnego wsparcia. Zdefiniowano obszary gminy, na
których występuje znaczna degradacja. Omówiono poszczególne dane wskaźnikowe, które będą miały
wpływ na włączenie obszaru jako zdegradowanego.
W ramach podsumowania, przyjęto wstępnie założenia dotyczące przedsięwzięć, a także wskazano
problemy, na które proces rewitalizacji będzie odpowiadał. Podjęto decyzję o skoncentrowaniu uwagi
podczas kolejnego spotkania określeniu konkretnych projektów oraz ich produktów i rezultatów.
Zdjęcie. II Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji, Jasień 5 października 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

III spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 17 października 2016 r.
Podczas trzeciego spotkania Zespołu ds. rewitalizacji omówiono uwarunkowania pozyskania wsparcia
zewnętrznego na realizację projektów rewitalizacyjnych. Podczas odbywającego się szkolenia podkreślono
konieczność powiązania konkretnych przedsięwzięć w odpowiednią logikę powiązań, umożliwiającą
oddziaływanie projektów przede wszystkim na sferę społeczną oraz sferę przestrzenną, techniczną,
środowiskową i gospodarczą. Niniejsze uwarunkowania zostały szczegółowo omówione przez prelegenta
odpowiedzialnego po stronie wykonawcy za proces szkoleniowy. Szczególna uwaga w trakcie dyskusji z
zespołem została położona na konieczność dostrzegania aspektu prospołecznego realizowanych projektów.
Rezultatem pracy zespołu była identyfikacja kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w ramach
których zostaną zrealizowane poszczególne projekty rewitalizacyjne:
•

Odnowa Rynku;
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•

Odnowa parku;

•

Przebudowa Ośrodka Kultury;

•

Przystosowanie byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji na miejsce imprez plenerowych i rekreacyjnych
dla mieszkańców;

•

Odnowa Glinianki;

•

Zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom starszym.

Kolejnym etapem pracy będzie ustalenie szczegółowego zakresu planowanych projektów oraz wskazanie
prognozowanych produktów i rezultatów wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów
rewitalizacji.
III spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, Jasień 17 października 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

IV spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 15 grudnia 2016 r.
Głównym zadaniem członków Zespołu ds. rewitalizacji w trakcie IV spotkania było podjęcie decyzji odnośnie
zakwalifikowania poszczególnych projektów wskazanych w programie do realizacji. Podczas IV spotkania
Zespołu ds. rewitalizacji podjęto decyzję odnośnie zakwalifikowania do realizacji, w ramach przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, konkretnych projektów, które zostały zgłoszone podczas warsztatów rewitalizacyjnych
oraz w trakcie spotkań Zespołu ds. rewitalizacji.
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Niniejszy proces poprzedzony został szkoleniem prowadzonym przez Pana Sławomira Kozieł, który wskazał i
dokładnie omówił poszczególne obszary, na podstawie których powinna odbywać się kwalifikacja projektów
rewitalizacyjnych. Do niniejszych obszarów zostały zaliczone:
 Efektywność – jest to ujęcie stosunku kosztów oraz nakładów, które zostaną poniesione przez

wnioskodawcę projektu rewitalizacyjnego oraz efekt, który ten projekt zagwarantuje w odniesieniu do
uwarunkowań społecznych, technicznych, przestrzennych oraz środowiskowych.
 Otoczenie instytucjonalne – wpływ projektu na instytucje zaangażowane w realizację działań

rewitalizacyjnych oraz zaangażowanie instytucji takich jak urząd miasta, ośrodek pomocy społecznej,
dom kultury w realizację wspólnych zamierzeń.
 Otoczenie regulacyjne – wpływ czynników wynikających z regulacji prawnych, na które gmina nie ma

bezpośredniej możliwości wpływu, mającego za zadanie dostosowanie regulacji do własnych potrzeb
istotnych w procesie realizacji projektu.
 Współpraca – współpraca pomiędzy podmiotami, które będą zaangażowane w proces realizacji

określonego projektu w celu zapewnienia efektywności projektu oraz racjonalności.
 Dystrybucja środków pomocowych – analiza sposobu wydatkowania środków pomocowych mająca na

celu doprowadzenie do efektywności kosztowej.
Podsumowując należy podkreślić, iż prace podczas niniejszego spotkania miały na celu wskazanie ważnych
oraz zasadnych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą miały decydujący wpływ na
efektywność realizowanego procesu rewitalizacji w gminie.
Zdjęcie. IV Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji, Jasień 15 grudnia 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne
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V spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 21 grudnia 2016 r.
Piąte spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji koncentrowało się na konieczności wskazania sposobów
zarządzania realizacją przedsięwzięć zapisanych w programie, a także ich monitoringu oraz konkretnych
zapisów harmonogramu i budżetu projektów. Spotkanie podzielone zostało na dwa etapy, na które składało
się szkolenie z zakresu sposobu monitorowania programu, szacowaniu kosztów projektów, a także
określaniu celów i sposobu pracy zespołu po uchwaleniu programu. Następnie przedstawiono osobom
obecnym na spotkaniu poszczególne zapisy dokumentu, które poddane zostały dyskusji. Członkowie
zespołu zasugerowali wprowadzenie pewnych rozwiązań mających wpływ na harmonogram realizowanych
działań, a także zapisy projektów i celów. Ponadto omówione zostały mapy poszczególnych podobszarów
rewitalizacji. Konsultacja miała na celu uzyskanie opinii odnośnie adekwatności objęcia poszczególnych
miejsc procesem rewitalizacji.
Zdjęcie. V Spotkanie zespołu ds. rewitalizacji, Jasień 21 grudnia 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne

VI spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 29 grudnia 2016 r.
Tematem przewodnim ostatniego spotkania zespołu ds. rewitalizacji było odniesienie się do założeń oraz
zapisów programu rewitalizacji, który przedstawiony został do zaopiniowania członkom zespołu. Program
został przygotowany w sposób kompleksowy i zgodny z uregulowaniami prawnymi określającymi wymogi
dotyczące niniejszego dokumentu. Program rewitalizacji został omówiony punkt po punkcie, a szczególny
nacisk położono na dokładne wytłumaczenie zapisów dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Niniejszym kwestie wzbudziły najwięcej pytań oraz uwag
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wśród członków. Wszelkie kwestie były dyskutowane z przedstawicielem Wykonawcy, Panem Sławomirem
Kozieł, który wskazywał uregulowania prawne oraz wytyczne mające wpływ na program rewitalizacji.
Dyskusja, która miała miejsce podczas spotkania, zakończyła się przyjęciem przez członków Zespołu ds.
rewitalizacji przedstawionego programu rewitalizacji.
Warsztaty rewitalizacyjne
W ramach pracy nad lokalnym programem rewitalizacji zrealizowano warsztaty rewitalizacyjne. Podczas
warsztatów zastosowane zostały metody aktywizujące (metoda kruszenia) i analiza SWOT, a także burza
mózgów. Warsztaty przeprowadzone zostały przez doświadczonych ekspertów ds. konsultacji społecznych.
Ponadto obejmowały one odbycie dwóch spacerów studyjnych, które miały na celu dokładne rozpoznanie
zdegradowanego terenu oraz ujęcie go w formie fotografii. Podczas spacerów konfrontowana była opinia
eksperta z mieszkańcami odnośnie stopnia degradacji oraz sposobu jej przeciwdziałania.
Należy podkreślić, iż odbyły się cztery warsztaty rewitalizacyjne:
•

Dnia 7 listopada 2016 roku o godzinie 18 warsztaty rewitalizacyjne odbyły się w Stacji
Archeologicznej Wicina;

•

Dnia 8 listopada 2016 roku o godzinie 18 warsztaty rewitalizacyjne odbyły się w Świetlicy Wiejskiej
w Jabłońcu;

•

Dnia 15 listopada o godzinie 19 warsztaty rewitalizacyjne odbyły się w Miejsko – Gminnym Ośrodku
Kultury w Jasieniu;

•

Dnia 26 listopada o godzinie 11 warsztaty rewitalizacyjne odbyły się na górce Flöthera w Jasieniu.

Podczas spotkań warsztatowych z mieszkańcami wykorzystane zostały następujące metody pracy tj. mini
wykłady na temat procesu rewitalizacji, ćwiczenia, dyskusje, prace w grupach zadaniowych, burze mózgów,
mapy myślowe. Ważnym wydarzeniem była organizacja ostatniego warsztatu rewitalizacyjnego, który w
pełni zaangażował mieszkańców poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu w miejscy, w którym będzie
zrealizowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne. W przygotowanie niniejszego warsztatu zaangażowali się
mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe. Miał on ukazać możliwości procesu rewitalizacji, ale również
przełamać barierę niskiego zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne.
Warsztaty rewitalizacyjne Wicina, 7 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
•

potrzeb społeczności lokalnej

•

deficytów obszaru;
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Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już
zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds.
Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na
precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie
fotograficzne.
Zdjęcie. Uczestnicy warsztatu rewitalizacyjnego

Źródło: Opracowanie własne

Warsztaty rewitalizacyjne Jabłoniec, 8 listopada 2016 r.
Podczas rozmów z mieszkańcami odbywających się w trakcie warsztatu, wskazano na potrzeby społeczności
lokalnej, a także deficyty, które istnieją w Jabłońcu. Mieszkańcy precyzyjnie wypowiadali się na temat
projektów, które powinny zostać zrealizowane podczas procesu rewitalizacji. Podkreślali, iż odnowa ich
miejscowości jest niezbędna do zwiększenia standardu życia. Uczestnicy warsztatu wskazywali, iż proces
odnowy powinien być prowadzony przede wszystkim w obszarze społecznym oraz technicznym.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds.
Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na
precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie
fotograficzne.
Zdjęcie. Uczestnicy warsztatu rewitalizacyjnego

Źródło: Opracowanie własne
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Warsztaty rewitalizacyjne Jasień, 15 listopada 2016 r.
Podczas warsztatu przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:
•

potrzeb społeczności lokalnej

•

deficytów obszaru;

•

uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych

•

konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.

Propozycje mieszkańców zostały zgrupowane w ramach projektów i włączone do przedsięwzięć już
zaplanowanych do realizacji.
Uwagi oraz poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców zostały przedstawione Zespołowi ds.
Rewitalizacji i poddane pod głosowanie. Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na
precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie
fotograficzne.
Zdjęcie. Uczestnicy warsztatu rewitalizacyjnego

Źródło: Opracowanie własne

Warsztaty rewitalizacyjne Jasień, 26 listopada 2016 r.
Warsztaty organizowane na terenie Jasienia zostały przygotowane w konwencji pikniku rewitalizacyjnego,
który miał ukazać mieszkańcom potrzeby w zakresie rewitalizacji, a jednocześnie wskazać, iż zaangażowanie
społeczne umożliwia osiągnięcie zakładanych rezultatów i jest niezbędne w procesie odnowy. W trakcie
warsztatów zbierano uwagi mieszkańców na temat poszczególnych przedsięwzięć, a także diagnozowano
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oczekiwania. Ważna rola przypisana została dzieciom jako obywatelom gminy. Mogły one w sposób
rysunkowy wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb oraz wizji miejsca, w którym odbywały się warsztaty.
Atrakcyjny charakter tego wydarzenia, wiele zorganizowanych wydarzeń, które zostały przygotowane przez
organizacje pozarządowe oraz realizatorów procesu partycypacyjnego, służyło zachęceniu mieszkańców do
przyjścia i zabrania głosu, ale również wskazania rozwiązań, które są ważne w procesie rewitalizacji.
Podsumowując należy podkreślić, iż otwarta forma realizowanego procesu konsultacyjnego zachęciła do
przyjścia wiele osób, które mogły zabrać głos w dyskusji dotyczącej kształtu programu rewitalizacji. Odniosły
się one do planowanych przedsięwzięć, wskazały w ramach ankiet oraz rysunków potrzeby społeczności
lokalnej, a także deficyty obszaru.
Uzyskane dane pozwoliły na uszczegółowienie planowanych przedsięwzięć zarówno w sferze społecznej, jak
i gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno- fukcjonalnej.
Zdjęcie. Uczestnicy warsztatu rewitalizacyjnego

Źródło: Opracowanie własne

Spacery studyjne
W ramach konsultacji z mieszkańcami zrealizowane zostały dwa spacery studyjne. Spacer badawczy
(studyjny) to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w jakiejś kwestii – stosuje
się ją przede wszystkim do badania przestrzeni. Warto z niej skorzystać, chcąc dokonać oceny przestrzeni
oczami jej użytkowników (np. pod kątem dostosowania do potrzeb osób starszych lub niepełnosprawnych,
ogólnej oceny konkretnych rozwiązań architektonicznych czy infrastrukturalnych) lub w celu zebrania
pomysłów na nowe rozwiązania w sposobie zagospodarowania przestrzeni (np. nowe lokalizacje ławek,
przystanków).
Spacer pozwolił na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwia poddanie
różnych rozwiązań przestrzennych ocenie w autentycznej sytuacji ich użycia. Spacer badawczy jest techniką
pozwalającą dość łatwo zaangażować uczestników i umożliwiającą interakcje z nimi w przyjaznej
atmosferze. Wymaga jednak dobrego przygotowania i kompetencji osoby prowadzącej (od znajomości
badanej przestrzeni po umiejętność zadawania pytań i notowania odpowiedzi w trakcie przemieszczania
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się). Spacerom towarzyszyło sporządzanie dokumentacji fotograficznej, która została wykorzystana do
przygotowania LPR. Uwagi wskazywane przez mieszkańców podczas spaceru przełożyły się na kompleksowe
podejście do przedsięwzięć oraz pozostałych zapisów programu.
Zdjęcie. Spacer studyjny

Źródło: Opracowanie własne

Zdjęcie. Spacer studyjny

Źródło: Opracowanie własne
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Zdjęcie. Spacer studyjny

Źródło: Opracowanie własne

Zdjęcie. Spacer studyjny

Źródło: Opracowanie własne
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Zdjęcie. Spacer studyjny

Źródło: Opracowanie własne

Konferencja podsumowująca, Jasień 29 grudnia 2016 r.
Na zakończenie pracy nad Programem zorganizowana została konferencja podsumowująca, która odbyła
się dnia 29 grudnia 2016 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Na konferencję zostali zaproszeni
przedstawiciele zaangażowani w proces opracowywania programu rewitalizacji, reprezentujący podmioty
publiczne mające na celu niwelowanie problemów społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. W
trakcie konferencji zaprezentowano zapisy programu rewitalizacji, a także podkreślono najważniejsze
przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne.
Uczestnicy

wskazywali na małe możliwości finansowe Urzędu Miejskiego w kontekście rozwoju

infrastruktury technicznej i społecznej. Szczególną trudnością jest wskazywany zły stan dróg i problem
braku obwodnicy miejskiej. Bardzo dobrym pomysłem działań promocyjnych są przedsięwzięcia społeczne,
które mają na celu integrację społeczności lokalnej i tym samym rozbudzenie w mieszkańcach gminy
ochoty do działań społecznych i promocyjnych.
Szczególną uwagę zwrócono m.in. na problem grup

defaworyzowanych oraz odpływ osób młodych

wskazując jednocześnie, że ta grupa wiekowa powinna być traktowana priorytetowo. W ramach ustaleń z
konferencji wskazano, że gmina zakładać będzie włączenie społeczności lokalnej na każdym etapie procesu
rewitalizacji, a wypracowane w trakcie prowadzonych działań rewitalizacyjnych wzorcowe dokumenty,
rozwiązania, rekomendacje, techniki oraz dobre praktyki w zakresie odnowy obszaru rewitalizowanego
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będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom planującym i realizującym własne projekty
rewitalizacyjne.
Działania informacyjne i promocyjne
Na potrzeby prowadzonych konsultacji społecznych opracowano materiały informacyjne i promocyjne
(plakaty). Wykorzystano również środki komunikacji maksymalizujące uczestnictwo i aktywność
mieszkańców: ulotki, ogłoszenia, informacje o postępach prac publikowane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego.
Plakaty informacyjne zawierały informację o realizacji projektu ze środków unijnych i wskazywały daty
najważniejszych spotkań z interesariuszami rewitalizacji. Na stronie internetowej gminy www.jasien.com.pl
zamieszczano aktualne informacje o realizowanych działaniach w ramach pracy nad LPR. W ramach
prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych informowano o źródle finansowania prac nad
programem rewitalizacji, który dofinansowany został z Funduszy Europejskich. Zgodnie z wytycznymi
Urzędu Marszałkowskiego plakaty informacyjne zawierały znaki graficzne Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020.
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