
 

 

Terminy realizacji szkoleń z zakresu rewitalizacji  

w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” 

 

 Dzień I Dzień II Dzień III 

I grupa szkoleniowa 10.09.2018 r. 17.09.2018 r. 24.09.2018 r. 

II grupa szkoleniowa 11.09.2018 r. 18.09.2018 r. 25.09.2018 r. 

III grupa szkoleniowa 12.09.2018 r. 19.09.2018 r. 26.09.2018 r. 

 

 

Szczegółowe programy szkoleń z zakresu rewitalizacji 

w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” 
 

Dzień I – Wprowadzenie do tematu rewitalizacji – czym jest rewitalizacja, kiedy warto 
pomyśleć o rewitalizacji oraz ustawa o rewitalizacji. 

Ten dzień szkolenia w dużej mierze oparty jest o przygotowaną prezentację, analizę ustawy i zawarte 
w prezentacji przykłady wynikające z wypracowanych podczas pilotaży rozwiązań i instrukcji. 

 
Godziny realizacji 

 
Tematyka szkolenia 

8.40 –  9.00 Rejestracja uczestników szkolenia 

9.00 – 10.30 

Otwarcie szkolenia, omówienie jego zawartości i przebiegu. 
Czym jest rewitalizacja? Jakie posiada cechy? 
Kiedy warto pomyśleć o rewitalizacji? 
Miejsce rewitalizacji w zarządzaniu gminą. 
Regulacje i dokumenty regulujące funkcjonowanie rewitalizacji 
w samorządzie. 
Warunki prowadzenia rewitalizacji w gminie. 

10.30 – 10.40 Przerwa kawowa 

10.40 – 12.15 
 Ustawa o rewitalizacji i wynikające z niej narzędzia. 

o Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

12.15 – 13.00 Przerwa na obiad 

13.00 – 13.20 

 Ustawa o rewitalizacji i wynikające z niej narzędzia. 

o Partycypacja. 
o Komitet rewitalizacji. 
o Specjalna Strefa Rewitalizacji – przedstawienie dokumentu 

metodologii przygotowanej w ramach projektu pilotażowego 
Miasta Bytom. 

13.20 – 13.30 Przerwa kawowa 

13.30 – 15.00 

 Ustawa o rewitalizacji i wynikające z niej narzędzia. 

o Gminny Program Rewitalizacji. 
o Przepisy przejściowe i końcowe. 
 
Podsumowanie szkolenia i zakończenie dnia pierwszego. 



 

Dzień II – Proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji – praktyka działania. 

Dzień praktyczny, oparty o przykłady. Podręczniki, wytyczne i wskazówki. Wykorzystane zostaną przykłady 
opracowanych i pozytywnie ocenionych Gminnych Programów Rewitalizacji. 

 
Godziny realizacji 

 
Tematyka szkolenia 

8.40 –  9.00 Rejestracja uczestników szkolenia 

9.00 – 10.30 

Diagnoza zjawisk kryzysowych. 

 Czemu służy diagnoza. 

 Jak przeprowadzić diagnozę. 

 Od czego rozpoczynamy diagnozę.  

 Przykłady wskaźników diagnostycznych. 

 Skąd wziąć dane do diagnozy – przykłady. 
 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. 

 Czym jest obszar zdegradowany.  

 Jak wyznaczyć obszar rewitalizacji. 

 Przykłady uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji. 
 

Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji. 

 Czym różni się diagnoza na etapie wyznaczania obszaru 
rewitalizacji od pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji 
i na jakim etapie się ją przeprowadza. 

 Jakie znaczenie ma pogłębiona analiza w strukturze programu 
rewitalizacji jak i jakie rodzaje danych zbierać do pogłębionej 
analizy.  

 Jak budować strukturę opisu wyników pogłębionej analizy. 

10.30 – 10.40 Przerwa kawowa 

10.40 – 12.15 

Warsztat planowania zakresu diagnozy – analiza obszarów 
diagnostycznych – ćwiczenie w grupach. 

Omówienie wypracowanych zagadnień. 

12.15 – 13.00 Przerwa na obiad 

13.00 – 13.20 

Wizja, cele i kierunki działań. 

 Czym jest wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.  

 Jakie powiązania powinny zachodzić między wizją, celami 
i kierunkami działań. 

 Powiązania pomiędzy celami, kierunkami oraz przedsięwzięciami 
i projektami. 

 Matryca logiczna projektu – przykłady. 

 Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych – co jest ważne? Przykłady 
z programów rewitalizacji, m. in Miasta Ełku. 

13.20 – 13.30 Przerwa kawowa 

13.30 – 15.00 

 Finans. programu rewitalizacji oraz szacunkowe ramy finansowe 

 Struktura zarządzania realizacją programu – narzędzia ustawowe 
i specyficzne. 

 Przykładowe struktury zarządzania programem. 

 Monitoring i ewaluacja programu. 
Wnioski i refleksje. 



 

Dzień III – Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji. 
Przedstawione zostaną podstawowe informacje związane z zagadnieniem partycypacji społecznej. 
Tego dnia prowadzony będzie warsztat praktyczny, pokazujący praktyczne aspekty i metody 
uspołecznienia procesu rewitalizacji. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną metody i techniki 
uspołecznienia wykorzystane podczas prac nad programem rewitalizacji Ełku i programów 
pilotażowych w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Projekty pilotażowe prowadzone 
są w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu z uwagi na to, że miasta te wskazane zostały w Umowie 
Partnerstwa, jako wymagające szczególnego wsparcia w zakresie rewitalizacji. Pilotaż prowadzony 
jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy każdym z miast a Ministerstwem Inwestycji i 
Rozwoju. Działania pilotażowe mają na celu wypracowanie skutecznych i dopasowanych do 
specyficznych uwarunkowań rozwiązań w zakresie programowania rewitalizacji.  
Uczestnicy w trakcie szkolenia będą mogli zastanowić się nad powiązaniem projektów „miękkich” 
z inwestycyjnymi (komplementarność problemowa i projektowa). 
 
Metody i techniki partycypacyjne na etapie planowania programu – prezentacja i dyskusja 
w oparciu o metody i techniki zastosowane m. in. w PROGRAMIE REWITALIZACJI EŁKU NA LATA 
2016-2023: 
o   Focus grupowy 
o   Open space 
o   Planning for real 
 
Metody I techniki aktywizujące (m.in. praca metodą streetworkingu). 
 
Analiza dobrych praktyk w procesie partycypacji 

 
Godziny realizacji 

 
Tematyka szkolenia 

8.40 –  9.00 Rejestracja uczestników szkolenia 

9.00 – 10.30 

Jak umiejętnie dobrać narzędzia partycypacyjne na określonym etapie 
programu?  

Kiedy i jaka partycypacja? – cykl programu i adekwatne metody 
partycypacyjne. 

10.30 – 10.40 Przerwa kawowa 

10.40 – 12.15 

Metody i techniki partycypacyjne na etapie planowania programu – 
prezentacja i dyskusja w oparciu o metody i techniki zastosowane 
m.in. w PROGRAMIE REWITALIZACJI EŁKU NA LATA 2016-2023: 

o Focus grupowy 
o Open space 
o Planning for real 

12.15 – 13.00 Przerwa na obiad 

13.00 – 13.20 
Ćwiczenie w zespołach - Analiza dobrych praktyk w procesie 
partycypacji – wskazanie własnych uwarunkowań związanych 
z możliwością wykorzystania narzędzi partycypacyjnych. 

13.20 – 13.30 Przerwa kawowa 

13.30 – 15.00 
Metody i techniki aktywizujące (m.in. praca metodą streetworkingu). 

Podsumowanie szkolenia. 

 


