
„RAZEM I PARTYCYPACYJNIE” 
jak zaplanować i zrealizować

wspólną przestrzeń dla mieszkańców?





„PUBLIKACJA POWSTAŁA 
W RAMACH PARTNERSKIEGO 
PROJEKTU REWITALIZACJI 
MIASTA KWIDZYNA”

Publikacja powstałą w ramach projektu „RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie  
dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem 
Met4ropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest partnerskim działaniem Miasta Kwidzyn, Fundacji MAPA Obywatelska, Stowarzyszenia Scena 
Lalkowa oraz Fundacji FLOW.





Szanowni Państwo,
Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie 
do życia) jest procesem wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta. 
W Polsce powszechnym ciągle jest myślenie, według 
którego rewitalizacja jest związana z remontami 
budynków, kwartałów starych kamienic czy szerzej 
– dzielnic. W świecie uważa się zupełnie inaczej – 
najważniejszą osią procesów rewitalizacyjnych jest 
zawsze człowiek i inwestycja w niego – remonty, 
budowy, adaptacje mają jedynie służyć polepszeniu 
jakości życia a nie są celem samym w sobie.

Działania rewitalizacyjne podwórkowe/ogródkowe są 
jednym z elementów budowania, polepszania relacji 
sąsiedzkich i wzbudzania współodpowiedzialności 
za wspólną przestrzeń. Słowo „współ” (współpraca, 
współdecydowanie, współodpowiedzialność) jest 
kluczem do zrozumienia i przeprowadzenia dobrego  
i mądrego procesu rewitalizacyjnego.

Mam nadzieję, że niniejszy poradnik pozwoli Państwu 
zarysować kamienie milowe procesu rewitalizacyjnego  
a konspekty będą dla Państwa przydatnym i konkretnym 
narzędziem pracy.
    
    Z poważaniem
       Piotr Stec 
    Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska



Dobra analiza – zanim 
zaczniecie realizację działań 
warto sprawdzić co wiemy  
o danym terenie/miejscu,  
czy mamy jakieś dane  
i narzędzia statystyczne 
aby lepiej „zrozumieć” 
tą przestrzeń.



Wybranie priorytetów – 
nie można od razu 
zrealizować wszystkiego, 
trzeba dogłębnie 
przeanalizować 
jakie elementy 
są najważniejsze 
i na nich się skupić.



Włączenie mieszkańców – 
tzw. zasada empowermentu, 
czyli włączenia jak największej 
liczby osób potencjalnie 
zainteresowanych tematem 
do współtworzenia, konsul-
towania oraz realizacji wspól-
nych działań – ważne aby 
ustalić wspólne zasady pracy, 
a także omówić dokładnie każdy 
aspekt przedsięwzięcia.



Gotowy projekt – 
wspólnie wypracowany 
i powszechnie 
zaakceptowany, 
uwzględniający różne 
aspekty: logistyczny, 
estetyczny, użytkowy, 
ekologiczny i społeczny.



Wspólna realizacja – 
ważne, aby wspólnie 
z mieszkańcami wykonać 
jak największą liczbę pracy 
po to, 

aby mieszkańcy poczuli, 
że to ich miejsce. 

Najtrudniejsze prace 
pozostawmy specjalistom 
pod nadzorem 
lokalnej społeczności.



Wspólne podsumowanie i świętowanie – 
warto na koniec omówić „co wyszło 
a co nie wyszło” nie zapomnijmy uczcić 
całego wspólnego wysiłku – to buduje 
podstawy do dalszych działań.



KONSPEKT DZIAŁAŃ PARTYCYPACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW 
W RAMACH PROJEKTU „PARTYCYPACYJNIE I RAZEM”
UL. KONOPNICKA W KWIDZYNIE

CELE PROCESU PARTYCYPACYJI:
Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie uczestnictwa mieszkańców 
w procesy decyzyjne miasta oraz wzrost aktywności mieszkańców w życie społeczne 
miasta.
Celami dodatkowymi projektu będzie wzrost zaangażowania organizacji pozarządo-
wych w obszarze aktywnej partycypacji miejskiej, uzmysłowienie mieszkańcom trudne-
go i skomplikowanego procesu podejmowania decyzji w warunkach prawnych obowią-
zujących jst, popularyzacja zasady empowermentu wśród wszystkich uczestników pro-
cesu a także wzrost odpowiedzialności organizacji pozarządowych oraz mieszkańców 
za sprawy miasta i najbliższej okolicy.

PODSTAWOWE ELEMENTY PROCESU PARTYCYPACYJNEGO:
• Dotarcie do możliwie największej liczby uczestników spotkania (poinformowanie li-
stowne, telefoniczne, indywidualna wizyta informacyjna),
• zapoznanie się ze sobą wszystkich uczestników zadania,
• określenie zasad obowiązujących w trakcie pracy (wzajemny szacunek, prawo każde-
go do zabrania głosu, nieprzerywanie sobie, wyłączenie telefonów komórkowych etc.),
• określenie na wstępie tematu spotkania oraz celu dyskusji,
• zadbanie o to, by każdy zabrał głos i nikt nie dominował nad grupą,



• uwzględnienie w procesie grupy odbiorców (większość mieszkańców obszaru rewi-
talizowanego przy ul. Konopnickiej to osoby starsze, emeryci – nie ma żadnej rodziny 
z dziećmi
• zaplanowanie dynamicznego przebiegu spotkania, z uczestnikami zaangażowanymi,  
a nie biernymi (np. praca w podgrupach, wypisywanie na kartkach, zaznaczanie na 
mapie, wspólne wypracowywanie poszczególnych elementów),
• podsumowanie efektów dotychczasowej pracy (zebranie wszystkich opinii, pytań, 
postulatów, pomysłów),
• poinformowanie o następnych „krokach” procesu i ustalenie dalszego ciągu prac,
• podsumowanie całego procesu.

ODBIORCY ZADANIA:
• mieszkańcy 3 budynków / kamienic znajdujących się dookoła terenu rewitalizowane-
go przy ul. Konopnickiej w Kwidzynie,
• osoby dorosłe, głównie starsze (w tym seniorzy i emeryci) – szacunkowo ok. 25 osób 
zamieszkujących ten teren i potencjalnie mogących wziąć udział w projekcie,

ANALIZA OBSZARU:
• teren znajdujący się „wewnątrz” budynków / kamienic zgodnie z założeniami przyjęty-
mi w ramach programu rewitalizacji miasta Kwidzyna oraz projektu „RAZEM – rewitali-
zacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie”,



METODY PRACY:
• spotkania terenowe z mieszkańcami obszaru,
• praca warsztatowa,
• pogadanka,
• dyskusja,
• praca fizyczna bezpośrednia na etapie realizacji zagospodarowania wspólnie 
z mieszkańcami.

NARZĘDZIA:
• stół warsztatowy z mapą terenu,
• ikonki elementów krajobrazu (rośliny) i małej architektury (np. ławki),
• mazaki i sticksy,
• materiały do rysowania,
• mapy/ rzuty zagospodarowania przestrzeni,
• narzędzia dydaktyczne (albumy, publikacje),
• narzędzia techniczne (miara, aparat foto, łopaty, grabie, etc.).

EFEKTY:
• opracowany i zrealizowany projekt rewitalizacji obszaru przy ul. Konopnickiej 
w Kwidzynie, uwzględniający aspekty ekologiczne i zasadę empowermentu na 
wszystkich etapach realizacji wspólnego przedsięwzięcia.



SCHEMAT SPOTKAŃ:
• spotkanie nr 1: wstępne (zapoznawczo-wprowadzające) – omówienie zagadnienia, 

ustalenie zasad współpracy, wypracowanie form komunikacji, analiza zagadnień – 3 h
• spotkanie nr 2: wstęp do planowania przestrzennego, rozpoznanie i omówienie ob-

szaru rewitalizowanego w tym preferencji mieszkańców dotyczących zagospodaro-
wania, poruszenie kwestii kluczowych dla mieszkańców oraz realizatorów przedsię-
wzięcia (miasto Kwidzyn oraz Fundacja M.A.P.A. Obywatelska), omówienie kwestii 
proekologicznych dotyczących tego obszaru – 3 h

• spotkanie nr 3: praca warsztatowa z mapą, werbalizacja potrzeb i wspólne projekto-
wanie przestrzeni, rozmowa o aspektach praktycznego użytkowania przestrzeni oraz 
potrzebach fauny i flory, wytyczenie określonych przestrzeni (przestrzeń wypoczynko-
wa otwarta, spokojny zaułek, przestrzenie mini-ogródkowe, rejony dla roślin, itd.) – 3 h

• spotkanie nr 4: konsultacje przygotowanych propozycji projektów zagospodarowa-
nia przestrzeni, elementów krajobrazu, weryfikacja projektów w terenie, korekta za-
łożeń projektowych – 3 h

• spotkania nr 5 i 6: uwspólnienie ostatecznej wersji obszaru rewitalizowanego, wy-
tyczenie w przestrzeni odpowiednich obszarów/stref, fizyczna realizacja wspólnie z 
mieszkańcami zagospodarowania całego obszaru (sadzenie roślin, montaż drobnych 
elementów przestrzeni) – 2 x 3 h

• spotkanie nr 7: podsumowujące cały proces w formule wspólnego grilla, podkreśla-
jące ważne elementy (tzw. kamienie milowe procesu), dyskusja nad tym „co wyszło  
a co nie”, rekomendacje na przyszłość – 2 h

         Autorskie opracowanie
          Piotr Stec



KONSPEKT KONSULTACJI EKOLOGICZNYCH
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI REWITALIZOWANEJ – 
UL. 15 SIERPNIA

CELE:
• propagowanie wiedzy i zachowań proekologicznych,
• rozwijanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczo-społecznym, jego różnorodno-

ścią, bogactwem i pięknem z uwzględnieniem fauny i flory miejskiej,
• poznawanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem,
• kształcenie postaw odpowiedzialności za stan środowiska w jego najbliższym,  

przydomowym wymiarze,
• zachęcanie do wspólnego, partycypacyjnego planowania i opieki nad zielenią  

obszarów rewitalizowanych,
• dostosowanie rozwiązań w zakresie ekologii do potrzeb mieszkańców wspólnoty 

przy ul. 15 sierpnia w Kwidzynie.

 
MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO PRACY:
• stół wraz z mapą miejsca rewitalizowanego,
• ikonki symbolizujące faunę i florę,
• mazaki / sticksy



PRZEBIEG WARSZTATÓW:
• zapoznanie się uczestników warsztatów konsultacyjnych (w razie potrzeby  

mini gra zapoznająca),
• omówienie miejsca rewitalizowanego – jego aspektów roślinnych oraz mikro-fauny, 

przeznaczenia jako „rodzinny kącik” (większość osób mieszkających to rodziny  
z dziećmi),

• bioróżnorodność lokalna – informacje praktyczne,
• rozpoznanie w terenie przestrzeni poddanej rewitalizacji ekologicznej,
• praca z mapą miejsca – planowanie rozwiązań,
• stworzenie elementów niezbędnych ekologicznie dla przestrzeni rewitalizowanej 

        SUDOŁ COOPERATION
         Dominik Sudoł



„RAZEM I PARTYCYPACYJNIE” 
jak zaplanować i zrealizować wspólną przestrzeń dla mieszkańców?
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