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Wstęp 
 

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kry-

zysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencje 

na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorial-

nie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. 

Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmu-

ją kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 

środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specy-

ficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Pro-

ces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy we współpracy ze spo-

łecznością lokalną. 

Na obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Bytomia składa się sześć podobszarów za-

mieszkałych i dziewięć podobszarów niezamieszkałych (w większości poprzemysłowych), 

na których realizowane będą działania mające przyczynić się do przeciwdziałania negatyw-

nym zjawiskom społecznym zidentyfikowanym na obszarach zamieszkałych1. 

Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Bytomiu; 

 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+, s.36. 

                                                           
1 Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+. 
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Cel badania wraz z zarysem metodologicznym 
 

Zadanie 2 obejmuje badanie jakości życia na obszarze rewitalizacji w zakresie wyjaśniania 

przyczyn i mechanizmów trwania/pogłębiania się: ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, zja-

wisk wykluczenia społecznego, przestępczości, problemów związanych z uzależnieniami, 

w tym powstawania uzależnień krzyżowych oraz nadużywania tzw. dopalaczy, problemów 

zdrowotnych, w tym szczególnie w zakresie zdrowia psychicznego, problemów związanych 

z funkcjonowaniem rodziny, w tym bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

przestępstw przeciwko opiece i rodzinie, trudności w realizacji pieczy zastępczej, przedwcze-

snego macierzyństwa. 

W celu opisania przyczyn oraz wyjaśnienia mechanizmów wymienionych wyżej zjawisk kryzy-

sowych wykorzystana została metoda indywidualnych wywiadów jakościowych (IDI). Prze-

prowadzono 30 wywiadów z klientami MOPR oraz 10 wywiadów z liderami lokalnymi oraz 

interesariuszami rewitalizacji - są to tak zwani decydenci lokalni. Wywiady przeprowadzone 

zostały z zastępcami Prezydenta Bytomia, przedstawicielami Bytomskiego Centrum Wspar-

cia, Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Centrum Integracji Społecznej, Bytomskiej Izby 

Przemysłowo – Handlowej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Ze względu na różne grupy respondentów, zastosowane zostały różne scenariusze wywiadu. 

Niniejsza analiza w pierwszej kolejności skupia się na badaniu przeprowadzonym z klientami 

MOPR.  
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Analiza wyników 

Poniżej przedstawiona została analiza wyników przeprowadzonych badań w podziale na pod-

jętą tematykę. Analizę uzupełniono o przykładowe wypowiedzi respondentów – w formie 

czerwonych ramek wraz z odniesieniem do źródła wypowiedzi (tj. grupy respondentów, któ-

rzy udzielili poszczególnych odpowiedzi). 

Charakterystyka współpracy badanych z MOPR 

Pierwsza z badanych kwestii dotyczyła form wsparcia, z których korzystali respondenci 

(klienci MOPR). Zgodnie z założeniami, badaniem objęto osoby korzystające z różnorodnych 

form pomocy np. pomocy finansowej (zasiłki okresowe, pielęgnacyjne, dodatki na zakup 

opału) czy bonów żywnościowych.  

 

W dalszej kolejności respondenci (klienci MOPR) poproszeni zostali o wskazanie z jakimi pra-

cownikami spotykają się najczęściej i w jaki sposób wygląda procedura otrzymania wspar-

cia. Badani stwierdzili, że w celu otrzymania wsparcia spotykają się z pracownikami socjal-

nymi, często w miejscu zamieszkania.  

Z jakich form wsparcia korzysta respondent? 

 

-Mam właśnie dzisiaj talony na zupę, teraz zaczął się też bank żywności – zaczął się on 

dwudziestego piątego i będzie chyba do czerwca. To jest duża pomoc, bo są konserwy, 

cukier, więc już nie trzeba kupować. 

-Ja tylko z MOPRu pieniądze dostaję. 

-Korzystam z zasiłku. 

-Teraz mam akurat bony żywieniowe i na opał jak jest to korzystam. 

-Przeszłam na świadczenie (nie wiem jak to się wówczas świadczenie nazywało) zasiłek 

rehabilitacyjny czy coś w tym rodzaju. Dopiero potem przeszłam na zasiłek pielęgnacyj-

ny. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 
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Badani dobrze ocenili procedurę przyznania wsparcia, wskazując na niewielki zakres wyma-

gań (w postaci przedstawienia stosownego zaświadczenia bądź przeprowadzenia wywiadu 

w miejscu zamieszkania). Jeden z badanych wskazał w tym przypadku, że wywiady te bywają 

dla niego stresujące, a przez konieczność ich powtarzania (w przypadku zasiłków okreso-

wych) czuje się w związku z tym niekomfortowo.  

Pojawiły się również głosy dot. przesadnej biurokracji w ramach przyznawania wsparcia, lecz 

odpowiedzi te stanowiły zdecydowaną mniejszość. 

 

Z którymi pracownikami MOPR spotyka się najczęściej? 

 

-Jestem zadowolona – tylko te 317 złotych! A jestem całkowicie sama, bo rodzice zmarli 

i jeszcze mi zwierzęta zostały po rodzicach. Ja po prostu nie jestem w stanie wyży-

wić…  A nie mogę podjąć pracy fizycznej, dlatego że teraz zostałam, no bo opiekowałam 

się ponad sześć lat rodzicami i się stało nagle coś i teraz mam przez dwa lata grupę 

niepełnosprawności lekką.  

-Dawniej była Pani [...], a teraz jest Pani [...] – wszystko załatwia tak jak trzeba. 

-No Pani do nas przychodzi na wywiad, spisujemy i potem czekamy. 

-Nie, raczej nie jest uciążliwe. 

-Muszę przynieść zaświadczenie, takie rzeczy i pomoc otrzymuje. 

-No przedstawić dokument rejestrowy, że jestem zarejestrowana w urzędzie pracy 

i potem na wywiad się umówić. 

-Najczęściej spotykam się z pracownikiem socjalnym. 

-Tak niekomfortowe takie, bardzo niekomfortowe to jest, że tak za każdym razem. 

Bo rozumiem, że raz na jakiś czas mógłby przyjść [pracownik socjalny], to jakoś tak, 

za każdym razem zasiłek okresowy sama nazwa wskazuje jest okresowy więc... To jest 

dla mnie największy problem w sumie, taki stresujący. 

 

-Jak nie taki papierek przyniosę to znowu taki papierek. Jak nie taki papierek, to taki 

papierek i się chodzi tutaj bez sensu. 

 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 



 

8 

W dalszej części badania moderator poprosił badanych (klienci MOPR) o opowiedzenie 

o swoich znajomych i rodzinie, którzy również korzystają z podobnego wsparcia. Część ba-

danych nie posiada znajomych, którzy korzystają ze wsparcia oraz nie mają rodziny bądź 

mieszkają daleko od niej i nie mają wiedzy w tym temacie. Niemniej, znaczna cześć badanych 

utrzymuje bliski kontakt z innymi klientami MOPR: wskazywano na znajomych i sąsiadów, 

pobierających różne świadczenia (stałe bądź okresowe) np. w postaci dodatków mieszka-

niowych. 

 

Kolejne z pytań zadanych respondentom badania (klienci MOPR) dotyczyły planów 

w zakresie przyszłej współpracy z MOPR. Niemal wszyscy badani stwierdzili, że w kolejnych 

latach będą dalej korzystać ze wsparcia, głównie do momentu, w którym osiągną wiek eme-

rytalny. Bardzo często pojawiającym się w wypowiedziach osób badanych problemem jest 

brak pracy dla ludzi w okolicach 60 roku życia. Niejednokrotnie badani starali bądź nadal sta-

rają się podjąć zatrudnienie (zapewniając, że woleliby pracować aniżeli pobierać świadcze-

nia), lecz mimo usilnych prób nie mogą znaleźć zatrudnienia ze względu na wiek. Tym samym 

badani częstokroć nie widzą dla siebie innych perspektyw niż pomoc MOPR. Niektórzy bada-

ni stwierdzali ponadto, że w ich przypadku pobieranie świadczeń pomocowych może po-

trwać nawet do końca życia, ze względu na możliwość nieotrzymania świadczeń emerytal-

nych (np. w wyniku niewystarczającej liczby lat składkowych). 

Czy członkowie rodziny i znajomi również korzystają ze wsparcia MOPR? 

-No, bo oni mają te renty, na przykład sześćset pięćdziesiąt złotych, leki są drogie, więc 

jakoś ten. 

-Tylko sąsiad z tych dodatków mieszkaniowych. Korzysta w sumie dwóch sąsiadów. Chy-

ba też pracy nie mają, bo do Urzędu Pracy się zgłaszają. Jeden jest starszy ode mnie             

o rok, a drugi – nawet nie wiem, bo ciągle pijany. Nawet nie wiem, jak się nazywa. 

-Tego to ja nie wiem, ja tu jestem sam, a rodzina daleko. 

-No ta koleżanka, ale ona ma zasiłek stały, ona też choruje i ma już  przyznany zasiłek 

stały. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 
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Następną kwestią podjętą w badaniu była ocena działań MOPR z perspektywy osób bada-

nych (klienci MOPR). Oceny badanych uznać należy za pozytywne, badani doceniają wsparcie 

im udzielane. Niemniej, często wskazywano na zbyt niskie świadczenia pieniężne im przy-

znawane w stosunku do aktualnych potrzeb. Ponownie wskazano na omówiony wcześniej 

problem stresu, który występuje w przypadku wizyt domowych (w celu przeprowadzenia 

wywiadu dla przyznania świadczenia okresowego) pracowników socjalnych. Niekiedy klienci 

MOPR wstydzą się swoich warunków mieszkaniowych i z tego względu obawiają się wizyt 

pracowników socjalnych. 

 

 

 

Czy respondent uważa, że w przyszłości będzie potrzebował czy nie będzie potrzebo-

wał wsparcia MOPR? 

-Tak, tak! [...] No bo ja nie mam wyjścia.  

-No, może dożyję do emerytury, jak się jeszcze nie zmieni nic! Wie Pani: raz jest 67, raz 

jest 65… Człowiek jest zawsze zawieszony w powietrzu. 

-No teraz to jest taka sprawa, kończąc 60 lat i idę na zasiłek stały, bo z ośrodkiem so-

cjalnym rozmawialiśmy, no a partner będzie osobno dostawał na samego siebie. 

-No na pewno. No 58 lat, to jeszcze do 65 muszę poczekać. 

-Chyba tak, ponieważ z rentą nie za bardzo chyba mi wyjdzie, znaczy z  emeryturą bo 

tam te składki nie były. Chyba będę musiała teraz niestety  tak to widzę, że ta sprawa 

nie wychodzi za bardzo i chyba będę zmuszona do końca życia korzystać. Chyba, że tutaj 

tak wyjdzie, że potem przyznają taki nie wiem stały zasiłek emerytalny, przedemerytal-

ny. Bo wiem, że tej koleżanki mama też coś brakowało parę miesięcy do 20 paru lat co 

wtedy było 20 lat i nie niestety nie udało jej się znaleźć papierów i musiała korzystać         

z tego zasiłku. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 
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Problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne występujące na terenie 

Bytomia 
 

W celu poznania charakterystyki problemów, z którymi borykają się mieszkańcy miasta, po-

proszono badanych klientów MOPR o wskazanie przyczyn, które zadecydowały 

o rozpoczęciu współpracy z MOPR. W większości przypadków konieczność ubiegania się 

o wsparcie wynikała z problemów zdrowotnych (uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia), 

bądź śmierci członka rodziny, na którego utrzymaniu znajdował się do tej pory respondent 

badania. Badani często podkreślali, że woleliby sami podjąć zatrudnienie i nie wymagać ze-

wnętrznego wsparcia, lecz przeszkadza im w tym wiek bądź choroba. Badani potwierdzali 

również kilkuletnie korzystanie ze wsparcia i konieczność jego kontynuowania (np. do czasu 

osiągnięcia wieku emerytalnego). Warto zauważyć, że wskazywane powody rozpoczęcia ko-

rzystania ze wsparcia MOPR w znacznej mierze (np. w przypadku choroby, śmierci osoby na 

utrzymaniu której pozostawał respondent badania) związane były z problemem bezrobocia. 

Jak w opinii badanego wygląda działalność MOPR? 

- Ośrodek pomaga, oceniam go pozytywnie. 

-Chyba pozytywnie. 

-Oceniam [ośrodek] średnio. 

-Po prostu te przepisy, że za każdym razem musi do domu przyjść. Jest to dla mnie krę-

pujące, bo nie mam za ładnego mieszkania, nie mam się czym chwalić i to jest najwięk-

szy mankament. Dla tych osób co gorzej mieszkają, bo pamiętam jedną z pań socjalnych 

która do mnie przychodzi. [Powiedziała] gdzie tu jest woda, bo muszę natychmiast umyć 

ręce, bo byłam w takim [mieszkaniu]. Czyli można jeszcze gorzej [mieszkać], wiem              

o kogo to chodziło. To była osoba niepełnosprawna nadużywająca alkoholu. Dla mnie 

jako kobiety też nie jest to komfortowa sytuacja, że nie mieszkam najlepiej. Trochę mi 

się też zabałaganiło, bo ktoś się tu wyprowadził, ktoś miał coś zbędnego, a człowiek tak 

to gromadził. A po jakimś czasie chwyta się za głowę skąd mi się tyle maneli, rupieci 

wzięło w tym mieszkaniu, ale to nie jest niestety komfortowa sytuacja z tego względu, 

że za każdym razem... To jeden ten mankament. Ale to nie jest od ośrodka zależne, 

ale od przepisów. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 
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Brak pracy i, tym samym, środków do życia powodował konieczność ubiegania się 

o wsparcie. Fakt ten potwierdzali również starsi respondenci, którzy po utracie pracy nie 

mogli znaleźć zatrudnienia, podkreślając niechęć pracodawców do starszych pracowników. 

Badani liderzy lokalni oraz interesariusze rewitalizacji (tzw. decydenci lokalni) również przed-

stawili szeroki obraz problemów społeczno-gospodarczo-przestrzennych. Wszystkie sfery 

problemowe, jak się okazuje, przenikają się i jeden problem pociąga za sobą kolejny, nawar-

stwiając je i prowadząc do wykluczenia społecznego części mieszkańców.  

Zdaniem większości badanych tej grupy, głównym problemem społecznym jest (podobnie jak 

w przypadku powyższej analizy wypowiedzi klientów MOPR) bezrobocie, spowodowane za-

mknięciem wielu dużych zakładów pracy. Podkreślano nieprzemyślany, związany z tym pro-

ces redukcji zatrudnienia. Wysokie odprawy w domyśle przeznaczone zostać miały na prze-

branżowienie/założenie działalności gospodarczych. Niestety nie poszły za tym działania in-

Co działo się w życiu bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania ze wsparcia MOPR? 

-Ktoś mi pomógł. Powiedział: „Niewiele to jest, ale coś musisz jeść. No, chociaż suchy chleb”, 

mówi: „Idź do". 

-Od śmierci mamy. Wcześniej zakład pracy się rozleciał – kopalnia, najpierw prywatyzacja, 

potem likwidacja i kopalnia zaorana. Potem ruszyło… Kto starego chce przyjąć? Pod sześćdzie-

siątkę się podciągałem. Chcą tylko młodych i z dużym doświadczeniem. No, takich rzeczy, 

to nie ma. 

-No po prostu nie mieliśmy pieniędzy i trzeba wtedy przyjść do opieki prawda? Żeby sobie jakoś 

pomóc. 

-Miałem uraz i potem padaczka wyskoczyła pourazowa to się nazywa. 

-Nie ułożyło się tu się pracę straciło, tu się jakość życie osobiste posypało, tu ktoś umarł z bli-

skich. I tak jedno z drugim i jakoś to życie nie wychodzi. 

-No, tak jakbym żebrać przyszedł. Z opieki społecznej, to przecież… Mam ręce, mogę coś robić, 

ale do pracy nie chcą przyjmować. Pytam się, chodzę… Decyzja jest od lekarzy, że tylko zakład 

pracy opieki chronionej, a takowych to już chyba w ogóle nie ma… Słyszałem, że w Piekarach 

jest wyrób szczotek, ale to tylko dla niewidomych. Może wzrok stracę, to mnie tam przyjmą. 

Tak się koło zamyka. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 
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formacyjno-doradcze, które pomogłyby tym osobom odnaleźć się na rynku pracy. 

W ostateczności zmiany, które zaszły na przełomie lat 90’ doprowadziły do ogromnego wzro-

stu stopy bezrobocia. Sytuację pogarszał fakt nieprzystosowania większości bezrobotnych 

do odnalezienia się na rynku pracy ze względu na posiadane wykształcenie i doświadczenie 

zawodowe. To z kolei doprowadziło do masowego rozpoczęcia korzystania ze wsparcia po-

mocy społecznej. Beneficjenci wsparcia w znacznej mierze przyzwyczaili się do korzystania 

z pomocy, zauważając, że podjęcie zatrudnienia się im „mniej opłaca”. To z kolei z biegiem 

czasu doprowadziło do pogłębienia tego problemu poprzez „wyuczoną bezradność” ich dzie-

ci, które nabyły niekorzystne wzorce, które dziś skutkują wysokim poziomem bezrobocia 

wśród osób młodych (poniżej 30 roku życia). Zauważono również, że problemy wynikające 

z przekazywanego wsparcia nie wynikają jedynie z zeszłych działań, lecz również obecnych, 

np. w postaci programu 500+ oraz innych programów socjalnych, które w przypadku pewnej 

grupy osób prowadzą do pogłębienia się ww. problemów społecznych.  

Problem bezrobocia bezpośrednio oddziałuje na problem ubóstwa i związanego z nim szere-

gu pozostałych problemów: niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, uzależnień 

i przemocy. Ponadto, badani zwrócili uwagę na istotny problem związany z ubóstwem, 

a mianowicie ogromne zaległości czynszowe mieszkańców. To z kolei pociąga za sobą brak 

środków na remont starej tkanki mieszkaniowej (XIX wiek), poprzez co postępuje degradacja 

obiektów mieszkalnych.  

Pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego zdaniem badanych spowodowane jest 

również niedostateczną dostępnością komunikacyjną wewnątrz miasta, co powoduje „za-

mknięcie” się m.in. starszych osób w swoich mieszkaniach i brak ich aktywności społecznej. 

Podkreślano również problem dostępnych terenów inwestycyjnych, które w znacznej mierze 

zostały zdegradowane przez dotychczasowe działania (szyby kopalniane i odpady przemy-

słowe) odstraszające potencjalnych inwestorów.  
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Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

-[...] wychodzi taki obraz miasta, w którym brakuje miejsc pracy, gdzie przez lata nagromadziła się 

grupa mieszkańców, która pielęgnowała w sobie bezradność... A wzięło się to stąd w Bytomiu 

ze względu na przemysł ciężki wszystkie huty zostały zamknięte, pół kopalnie funkcjonują. Bytom jak to 

się mówi to miasto węgla i stali, to powodowało, że to pokolenie w sile produkcyjnej nagle straciło 

pracę. Wzięli odprawy, jakąś część przeznaczyli na swój biznes, ale duża część górników...nie potrafili 

znaleźć pracy, to są ludzie, którzy ciężko pracowali, ale bez konkretnego zawodu jakiegoś mechanika 

precyzyjnego. Część się potrafiła przestawić, część nie, co spowodowało bezrobocie, które jest teraz 

największym problemem Bytomia tylko pytanie, czy to bezrobocie naprawdę istnieje.  

-Tak. To była ta reforma słynna, którą na Śląsku popierali, natomiast kulisy były takie, że te pieniądze ci 

ludzie dostawali bez przygotowania, byli wypychani z tych zakładów pracy i pozostawieni sami sobie, 

najczęściej działo się to na koniec roku. 

-Wszelkie problemy. Zarówno problemy finansowe, brak pracy, niewydolność opiekuńcza i wychowaw-

cza, wszelkiego rodzaju uzależnienia. To jest tak, że jest przyczyna i później są skutki, które nazywamy 

problemami. Po 89 roku, największym problemem tkanki społecznej, która była nastawiona na pewien 

sposób funkcjonowania był totalny odwrót, likwidacja miejsc pracy. Nie zaproponowano ludziom alter-

natywy. W 90 roku ustalono pomoc społeczną. Spowodowało to, że ludzie uczyli się żyć nie pracując, 

nie mieli rytmu dnia. Wychowywały się w tym wszystkim dzieci, które zamiast uczyć się normalnych 

podstaw poprzez codzienne obowiązki, prace, to przyjmowały wzorce braku pracy, odwiedzanie opieki 

społecznej, korzystanie z dorywczego zarobku. Wtedy często pojawia się alkohol i jest stopniowa de-

gradacja tkanki. Zaczęło się od braku pracy i przekształceń ustrojowych. Kończąc na elementach               

w ustawie. Brak pracy powoduje, że ci ludzie nie mają prawa do świadczeń emerytalnych, rentowych        

i innych form zabezpieczenia społecznego. Więc korzystają  z form minimum socjalnego, czyli zasiłków 

stałych dla niepełnosprawnych, co nie wystarcza w dzisiejszych czasach na normalne życie. 

-Bezrobocie, pauperyzacja pokolenia [def. proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej 

jednostek lub zbiorowości], stan infrastruktury tej starej części. Jeżeli w mieście w ciągu kilku miesięcy 

likwiduje się 50 tys. miejsc pracy, to takie są efekty. Teraz powoli wychodzimy z tego wszystkiego. Bę-

dzie to długotrwałe. 

-Najważniejszym problemem z którym borykają się mieszkańcy, a właściwie miasto to bezrobocie,            

w naszym mieście jest to około 6 tys. osób. Według mnie niektórzy z nich to tej pracy średnio poszukują 

między innymi poprzez działanie opieki społecznej, która powoduje, że im się po prostu ekonomicznie 

nie opłaca. Wszystkie zasiłki jakie mogą osiągnąć z miasta są wyższe, niż pensja jaką mogą osiągnąć 

na rynku. Mówię tu o osobach długotrwale bezrobotnych i niewykwalifikowanych. Dużo większy pro-

blem ma z tym miasto, nie muszę mówić jakie patologie się tworzą. Drugim problemem występującym 

w mieście jest brak mieszkań: zarówno komunalnych, jak i socjalnych. Miasto dysponuje substancją 

mieszkaniową z końca XIX wieku , jest tam trwale zauważalny trend braku remontów. Nie ma pieniędzy 

na remonty, bo niektórzy nie płacą czynszów, a nie płacą czynszu, bo są bezrobotni. Niepłacenie czyn-

szu jest zaraźliwą chorobą, tak jak bezrobocie. W naszych substancjach mieszkaniowych ściągalność 

czynszu jest w granicach około 75 %, na chwilę obecną zaległości z tytułu niepłaconego czynszu  
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Nawiązaniem do wyżej analizowanej kwestii było kolejne z pytań postawionych responden-

tom badania. Poproszono badanych o wskazanie miejsc kumulacji zidentyfikowanych przez 

nich problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. W znacznej mierze odpowie-

dzi respondentów były zbieżne z wyznaczonym na terenie miasta obszarem rewitalizacji, 

co świadczy o trafnej delimitacji. 

Zdaniem badanych, zdecydowanie największa skala problemów dotyczy dzielnic, w których 

mieszkają byli górnicy (tzw. sypialnie przemysłowe). Ponadto kryzysową sytuację wielokrot-

nie wskazywano na terenie śródmieścia, gdzie w latach 70’ nastąpiła tzw. „wymiana elit”. 

Znaczna liczba lepiej sytuowanych osób wyprowadziła się z centrum, do którego trafili pra-

cownicy kopalń i hut. 

wynoszą 170 mln złotych. Gdybyśmy mieli te zaległe pieniądze, to poradzilibyśmy sobie bez 

żadnych dodatkowych środków np. na rewitalizację. Są to takie dwa najważniejsze proble-

my w naszym mieście. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 

Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

-To są jedne problemy, a mieszkańcy borykają się z innymi, nie wiedzą gdzie szukać pomo-

cy, są ludzie starsi, dla których poruszanie się po mieście jest coraz trudniejsze. Mieszkańcy 

siedzą w domach, powoduje to taką degradację, nie mają takiego życia społecznego. 

-Wracając do mojej poprzedniej wypowiedzi, że nie opłaca się iść do pracy mając zapew-

nione takie środki z opieki społecznej, to sytuację tą jeszcze mocniej pogłębiła niejedno-

krotnie sprawa 500+. Miasto dysponuje często tylko terenami inwestycyjnymi, mocno zde-

gradowanymi, są to często tereny poprzemysłowe. Czasami pojawia się inwestor, podpisu-

je nawet list intencyjny, a później wycofują się po stwierdzeniu, na jakim terenie miałby 

funkcjonować, gdzie niejednokrotnie w glebie po dawnych zakładach jest cała tablica 

Mendelejewa. Również nikt nie chce inwestować na terenach, gdzie były kiedyś różne szy-

by kopalniane. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 
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Wyraźne odznaczanie się niektórych dzielnic pod względem występujących tam problemów 

społecznych stwarza również możliwości w zakresie ich niwelacji, poprzez sposobność skie-

rowania działań na te precyzyjnie wskazane obszary. 

 

Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych,  

gospodarczych, przestrzennych? 

 

-Pewne rzeczy widać bardziej. To jest tak, że mamy różne dzielnice i różnie to na dzielni-

cach wygląda. Takimi dzielnicami, gdzie tych problemów jest trochę mniej to Miechowice, 

Stroszek, Sucha Góra. Tam są inne kwestie, które pewnie za niedługo się pojawią. Ale 

mają nieco inne zabarwienie. Spora kumulacja to jest Śródmieście i stare budynki, kamie-

nice. Dzielnica Bobrek, Karb obok Bobrka. Tam są mocne szkody górnicze. To są miejsca 

newralgiczne. 

-Bobrek, Rozbark, stara część Miechowic, i części Śródmieścia. 

-Ogólnie to cały Bytom w tej chwili ma problem. Te dzielnice, które uważa się za najbar-

dziej patologiczne, to są dzielnice zamieszkałe przez byłych górników. Tam gdzie były 

sypialnie przemysłowe. 

-Ale to nie wina ludzi, tylko systemu, który nie prowadził żadnych działań ochronnych 

na tych terenach. Bobrek, który jest tradycyjnie dzielnicą trudną, Kolonia Zgorzelec, 

to zdecydowało o tym żeby to rewitalizować. Śródmieście tutaj, Karb, Rozbark. Taka 

dzielnica przykopalniana. 

-W Bytomiu pojawiło się też zjawisko wymiany elit. Z tego względu, że w latach 70’ dużo 

ludności było przenoszone do centrum. Elity wynosiły się na nowe mieszkania. A tutaj były 

stare budy, jak to się mówi. 

-Wyznaczyliśmy takich 6 obszarów, które naszym zdaniem po przeprowadzonych bada-

niach są najbardziej narażone i gdzie potrzebna jest pilna interwencja, aby zmienić stan 

rzeczy, który tam dzisiaj funkcjonuje. To jest Śródmieście, Śródmieście Północ, Śródmieście 

Zachód, Rozbark, Kolonia Zgorzelec i Bobrek. Prócz tego mamy jeszcze obszary nieza-

mieszkałe. Tereny niezamieszkałe to głównie tereny pokopalniane i po hutach. Te wszyst-

kie problemy, o których mówiliśmy wcześniej, kumulują [się] akurat w tych miejscach, 

chociaż powoli w niektórych miejscach dochodzi do pewnej przemiany. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 
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Grupy społeczne, będące głównymi interesariuszami działań rewitalizacyj-

nych 
 

Kolejne z pytań zadanych liderom lokalnym oraz interesariuszom rewitalizacji (tzw. decyden-

ci lokalni) dotyczyło grup mieszkańców, którzy zdaniem badanych w pierwszej kolejności 

powinni zostać objęci wsparciem w ramach działań naprawczych (w tym rewitalizacyjnych). 

W tym przypadku zdania respondentów były podzielone. Znaczna część respondentów była 

zdania, że działaniami trzeba objąć przede wszystkim grupy zagrożone wykluczeniem spo-

łecznym. Wskazywano w tym przypadku na osoby starsze, z niepełnosprawnościami, bezro-

botne, bez kwalifikacji oraz uzależnione od pomocy społecznej. Z drugiej strony, niektórzy 

badani podkreślali również, że nie należy „zamykać” się jedynie na te grupy osób, lecz 

wspomóc również osoby nie stanowiące „grup problemowych”. Mowa tu o osobach pracują-

cych np. w postaci młodych małżeństw z dziećmi, dla których niewątpliwym ułatwieniem 

byłoby zagwarantowanie opieki nad dziećmi w czasie, kiedy pozostają w pracy. 

Warto też zauważyć, że niektórzy badani byli zdania, że działania rewitalizacyjne powinny 

obejmować wszystkie grupy społeczne, aby umożliwić realizację wszystkich rodzajów przed-

sięwzięć, a nie ograniczać się do sztywnych wymogów w tym wymiarze. 

 

Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań na-

prawczych np. rewitalizacyjnych? 

 

-My będziemy w ramach tego obszaru i rewitalizacji, będziemy składać projekt na powsta-

nie centrum usług społecznych na terenie rewitalizowanym. I to będzie skierowana oferta 

do ludzi starszych i wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych. 

-Mój punkt widzenia to klienci OPS (Ośrodka Pomocy Społecznej). Natomiast to nie jest 

tak, że pozostałych mieszkańców należy pozostawić samym sobie. Łatwiej zapobiegać niż 

leczyć. Te rzeczy powinny iść obok siebie. Z jednej strony naprawiać to co zostało zniszczo-

ne, a z drugiej strony wspierać tych co chodzą do pracy i płacą podatki i nie wiedzą czym 

jest pomoc społeczna. Mamy mnóstwo rodziców, którzy biegają do pracy, mają dorastają-

ce dzieci i to też jest grupa osób, do których trzeba dotrzeć i ich wspomóc, broń Boże na-

zwać ich grupą problemową, ale są to ludzie, którym łatwo nie jest. Pewne rzeczy można 

by im ułatwić. Jeśli ktoś ma 2 dzieci i pracuje to jest mniej atrakcyjne dla pracodawcy.  
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Dotychczasowe działania przyczyniające się do poprawy sytuacji prze-

strzenno-funkcjonalnej 

 

Kolejne z pytań zawartych w przeprowadzonych wywiadach (z liderami lokalnymi 

i interesariuszami rewitalizacji) dotyczyło oceny dotychczasowych działań władz miasta 

i innych instytucji w kontekście poprawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących (zaznaczyć 

należy, że scenariusze wywiadów różniły się w zależności od typu respondenta, poprzez co 

na pytanie to odpowiadała jedynie część osób badanych). 

Badani podkreślali, że ośrodki, których są przedstawicielami wnoszą bardzo wiele do procesu 

rewitalizacji. W ostatnich latach dało się już zauważyć pozytywne zmiany tym spowodowane. 

Niemniej, badani podkreślali, że w przypadku Bytomia sytuacja jest o tyle trudna, że proble-

my społeczne są głęboko ukorzenione i wszelkie zmiany muszą postępować etapami i jest to 

proces bardzo długotrwały, poprzez co przyjęta perspektywa 2023 roku zdaje się być wg nie-

których respondentów zdecydowanie zbyt krótka w kontekście realizacji wszystkich celów 

społecznych. 

 

Można organizować zajęcia dla tych dzieci, świetlice, a to wszystko kosztuje. 

-Osoby wykluczone społecznie, zawodowo, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobot-

nych, osób które wymagają zabezpieczenia społecznego, pomocy życiowej. 

-Ta rewitalizacja powinna iść w wzajemnej relacji wszystkich grup społecznych, do osób 

które mają pomysł i chcą przekazać go, ale one muszą również być jednym z tych benefi-

cjentów , którzy z tej pomocy mogliby skorzystać. Również pomysł ze sportem jest dobrym 

rozwiązaniem, pokaże dzieciom inne życie. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 

Czy dotychczasowe działania władz Miasta i innych instytucji przyczyniają się do po-

prawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących? 

 

-Tak. W naszym schronisku często się zdarza, że osoba bezdomna jest przywieziona 

w bardzo złym stanie i nabiera u nas zdrowia. Załatwiamy dla tej osoby także dowód, 
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Ocena ogólnej jakości życia 
 

Badaniu poddano również kwestię ogólnej oceny warunków życia w Bytomiu. Mimo szero-

ko komentowanych problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych rozmówcy 

potrafili znaleźć wiele zalet życia w Bytomiu. Podkreślano zmiany, jakie zaszły w ostatnich 

latach. W kontekście jakości życia zwracano uwagę na bogatą ofertę terenów zielonych, bę-

dących wyjątkiem na Śląsku. Również w przypadku edukacji i służby zdrowia miasto ma się 

czym pochwalić. O atutach miasta świadczy również dobre położenie komunikacyjne 

i poziom skomunikowania z regionem. Ponownie zaznaczono zmiany, które można zauważyć 

w ostatnich latach, np. w postaci nowych inwestorów. Poza tym, badani zwracali uwagę 

na bliskość instytucji kultury, bogatą ofertę rekreacyjno-sportową. Wszystko to składa się 

na pozytywny wizerunek miasta, który zdaniem badanych należy ugruntować 

w społeczeństwie, niwelując przy tym nieprawdziwy i często prześmiewczy wydźwięk rozpo-

wszechnianych informacji dotyczących miasta. Zmiana „mentalna” wizerunku mogłaby 

w efekcie zachęcić kolejnych inwestorów do zainteresowania się Bytomiem.  

zasiłek. I na pewno taki ośrodek wpływa na to, że w Bytomiu nie słychać, żeby zamarzali 

ludzie. 

-Ja skupię się na OPS (Ośrodku Pomocy Społecznej). Cała działalność to jest rewitalizacja. 

Staramy się to robić. Żeby te działania były skuteczne w tak trudnym mieście, to muszą 

być na te działania przeznaczone ogromne pieniądze. To co mamy to kropla w morzu. 

A druga rzecz, to okres trwania tego działania. Do 2023 roku to jest śmieszne żeby roz-

wiązać problemy społeczne. Gorzej uczy się osobę dorosłą, która ma nawyki. Te lata to 

jest nic. Tutaj trzeba oddziaływania, które będzie trwało co najmniej jedno pokolenie, żeby 

dokonać zauważalnej zmiany i przełożyła się. Te rzeczy, które robimy, na pewno poprawią 

sytuację wielu osób, natomiast globalnie trudno mówić o odwróceniu trendu. 

-Na przestrzeni 25 lat, zauważyliśmy pomimo tych wszystkich negatywnych zjawisk, 

ostatnie może 12 lat, gdzie zaczynają się pojawiać jaskółki. Widzimy inwestycje, nowe 

obiekty. Trudno jest zarządzać miastem, które cieszy się tak złą sławą, złą opinią – a jed-

nocześnie ma tak trudny budżet i niedostateczne wpływy, i liczne potrzeby. Wszystkie te 

zjawiska doprowadziły do tego, że rząd zdecydował się zasypać Bytom pieniędzmi. Robi to 

trochę nieumiejętnie ze względu na to, że „decydują o tym” eksperci zewnętrzni. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 
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Jak Pan/Pani ocenia ogólną jakość życia w Mieście? 

 

-Jesteśmy najbardziej zielonym miastem na Śląsku. Jakość życia z roku na rok się popra-

wia. Jest coraz więcej terenów zrewitalizowanych. Mamy coraz ładniejsze parki. Nie ma 

problemu z edukacją, szpitalami. Szpitale, służba zdrowia tym się możemy chwalić. Du-

żym problemem jest kwestia walki z procedurą śmieciową. I tutaj potrzebne jest wspar-

cie.   

-Dwie nogi muszą do tego wszystkiego być. Jedna, to miasto wygodne do życia i do pracy 

w regionie. Położenie Bytomia jest rewelacyjne, bo można dojechać wszędzie bezproble-

mowo. Czy do Katowic, Zabrza czy Gliwic. Zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna może 

się rozwijać. A druga noga, która też jest teraz najważniejsza dla obecnego prezydenta, 

to odbudowa potencjału ekonomicznego miasta. Czyli rekultywacja terenów, ściąganie 

inwestorów. Są pierwsze jaskółki tego i pierwsze działania. Po 20 latach, KSSE (Katowicka 

Specjalna Strefa Ekonomiczna) zawitała do Bytomia. Mamy inwestora z Belgii. Powstała 

fabryka wełny mineralnej na Bobrku. W tej dzielnicy najbardziej zdegradowanej. 

Na dniach będzie finalizacja zakupy terenów po KWK Centrum. Tam powstanie bardzo 

ciekawy zakład, który da zatrudnienie kilkuset osobom. Ale obecnie w Bytomiu można 

znaleźć pracę. Największy jest problem z osobami długotrwale bezrobotnymi. 

-Skomunikowany jest doskonale. Będzie trasa północ-południe jeszcze. Jest projekt, jest 

pozwolenie na budowę. Pieniądze są. Problem jest w dopracowaniu pewnych założeń. 

Bo są różne opcje wydawania tych pieniędzy. Warunkuje to też centrum przesiadkowe 

wtedy. To jest jeden temat. Ale prace już trwają. Węzeł komunikacyjny jest we wszystkich 

kierunkach. Ale to kwestia czasu. W pobliżu węzła autostradowego powstała podstrefa 

bytomska. Ceny mieszkań w Bytomiu są niższe niż w Katowicach na przykład. Znam ludzi, 

którzy kupili mieszkanie w Bytomiu, a pracują w Katowicach czy Gliwicach. 

-Mówiliśmy wcześniej o mieszkaniach, których u nas brakuje. W kolejce stoi 2,5 tys. ro-

dzin po te mieszkania. Oddając ostatnio dwa budynki socjalne do zamieszkania mieliśmy 

trudności w wyborze spośród tych 2,5 tys. oczekujących takich rodzin, które gwarantowa-

łyby uiszczanie opłat za te mieszkania. Natomiast ja oceniam tą jakość bardzo wysoko, 

uważam, że jest świetne miejsce do zamieszkania, gdzie jest bliskość instytucji kultury, 

miejsca do uprawiania sportu, miejsc i terenów zielonych. Jest wysoki poziom szkolnic-

twa, w dużej mierze zmiana postrzegania Bytomia zależy od naszej mentalności. Jest 

również doskonała komunikacja między innymi np. z Katowicami. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 
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Sugestie zmian dotychczas realizowanych działań i propozycje nowych 

działań rewitalizacyjnych 
 

Ostatnia część badania odnosiła się do działań, które należy podejmować i kontynuować, 

zarówno ze względu na polepszenie jakości przestrzeni miasta, jej dopasowania względem 

potrzeb mieszkańców, jak i rozwoju gospodarczego miasta. Zdaniem badanych (liderzy lokal-

ni i interesariusze rewitalizacji) Bytom powinien promować się jako dobre miejsce do życia, 

umożliwiające dostęp do dobrze rozbudowanych usług publicznych oraz zapewniające ciszę 

i możliwość wypoczynku/rekreacji. 

Podkreślano potrzebę działań skierowanych ku osobom starszym, których udział wśród 

mieszkańców jest bardzo wysoki (1/4) i stale rośnie. Przyciągnięcie nowych, młodych miesz-

kańców oraz ograniczenie ich odpływu jest bardzo ważne dla dalszego rozwoju miasta. 

W zakresie rozwoju miasta wskazywano również na potrzebę przygotowania terenów 

pod inwestycje, co pozwoli na przyciągnięcie inwestorów. Efektem tego może być powstanie 

nowych miejsc pracy, co w połączeniu z innymi inicjatywami może wspomóc procesy dążenia 

do edukacji mieszkańców w zakresie wychodzenia z bezrobocia i przeciwstawiania się „wyu-

czonej bezradności”. Wskazywano w tym aspekcie również na, zdaniem niektórych bada-

nych, nie najlepiej dopasowany podział środków przeznaczonych na rewitalizację. Ich zda-

niem większy udział środków mógłby zostać przeznaczony na działania twarde, pozwalające 

na przygotowanie infrastruktury pod nowe inwestycje, których napływ miałby znaczny 

wpływ na niwelację problemów społecznych miasta. Przeznaczenie tak wysokich środków 

na działania miękkie powoduje, że może zabraknąć uczestników działań finansowanych 

w ramach rewitalizacji. 
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Uzupełnieniem powyższych informacji są wyniki badania przeprowadzonego z drugą grupą 

respondentów. Badani klienci MOPR zostali poproszeni o wskazanie propozycji zmian 

w zakresie działalności MOPR. Wymieniano w tym zakresie potrzeby refundacji leków, któ-

rych to zakup stanowi często istotny element comiesięcznego budżetu osób badanych. Po-

nadto respondenci często podkreślali poczucie pewnego rodzaju niesprawiedliwości związa-

nej z otrzymywaniem świadczeń przez osoby nadużywające alkoholu. Ich zdaniem tego typu 

zachowanie powinno wykluczać te osoby z grona beneficjentów wsparcia. 

Jakiego typu działania powinny być podejmowane lub kontynuowane, by jakość 

przestrzeni Miasta była jak najlepsza i jak najbardziej odpowiadała potrzebom 

mieszkańców? 

 

-Miasto żeby odżyło musi przestać tracić mieszkańców, zacząć ich zyskiwać. Żeby ich 

zyskiwać, trzeba znaleźć jakiś magnes. Może nim być ta miejska pozamiejskość. Miesz-

kacie w Bytomiu, bo tu jest ciszej i spokojniej, są lepsze warunki, mamy dobre przed-

szkola i szkoły, tańsze mieszkania, będzie mniej hałasu, mniej samochodów. Zamknie-

my jak największą część Śródmieścia. Skupić się w dalszym ciągu na wyodrębnianiu 

terenów, które mogą być wyodrębniane pod inwestycje. Prognozujemy tutaj, że istnieje 

zjawisko na terenie Śląska, że będziemy sięgać gdzie nie za bardzo chcemy. Pierwsze 

działania zostały podjęte. Miasto pozyskało dotację na uzbrojenie i przygotowanie tej 

podstrefy bytomskiej. Miasto zrobiło grant i wpakowało tam ponad 20 mln. Powinni-

śmy iść w kierunku i przygotowywać miasto na to. Ten obszar aglomeracji będzie się 

rozrastał. W pewnym momencie przyjadą inwestorzy tutaj. 

-Jeżeli chodzi o Bytom, to warto o tym powiedzieć, że przodujemy i będzie problem jeśli 

chodzi o osoby starsze w tym mieście. Nam wyszło, że osób powyżej 65 roku życia, jest 

prawie 25% i to jest niepokojąca statystyka. Liczba mieszkańców się zmniejsza, zostają 

osoby starsze i zakorzenione. Tym osobom należy zapewnić opiekę. Potrzeby są dużo 

większe niż możliwości. 

-Tylko żeby zmiana była bardzo duża i widoczna, to tych środków musiałoby być więcej. 

Bo tkanka mieszkaniowa, strukturalna, wymaga naprawdę wielkich nakładów finan-

sowych. Podział środków na projekty twarde i miękkie, jest tak skonstruowany, że na te 

działania w stosunku do ludzi jest bardzo dużo. Jest problem, bo nie ma ludzi na dane 

działania. Lepiej te środki byłoby przeznaczyć na rekultywację terenów, przygotowanie 

ich pod inwestycje. Żeby przyszły nowe firmy i zmieniły charakter miasta, bo to pocią-

gnie ze sobą wszystko. 

 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 
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Podkreślano też, jak również na wcześniejszym etapie badania, że najlepszą zmianą byłaby 

aktywizacja zawodowa beneficjentów pomocy MOPR i możliwość podjęcia zatrudnienia 

przez osoby starsze, np. w zakładach pracy chronionej. Warto zauważyć, że pomimo od-

miennego charakteru pytań zadanych obu grupom respondentów (z jednej strony pytanie 

o polepszenie jakości przestrzeni miasta, a z drugiej zmiany w zakresie działalności MOPR) 

obie grupy badanych wskazały na konieczność objęcia wsparciem grupy osób starszych. 

Osoby te stanowią znaczną część mieszkańców miasta i zmagają się z powszechnym proble-

mem w zakresie możliwości znalezienia zatrudnienia. 

Często wśród pojawiających się odpowiedzi spotkać można było postulaty dotyczące zwięk-

szenia wsparcia finansowego. 

 

Kolejną z analizowanych kwestii są miejsca istotne dla lokalnej społeczności oraz miejsca, 

które mogłyby być ważne dla kultywowania lokalnych tradycji i kultury. W tym zakresie 

Jakie są pomysły badanego na działania MOPR? 
 

-Żeby nie zabierali tej refundacji leków, bo chorujemy. Po prostu chorujemy. 

-To wie Pani, co mnie denerwuje? Jak idę po zupę codziennie i stoi przede mną dwóch 

albo trzech i mają piwo w ręce. Pijany, to tą zupę dostanie i zje na mieście i jeszcze pi-

wem popije! Pijani, to jeszcze się awanturują. Nawet te panie, co wydają zupę, to mó-

wią: „Przyjdzie pijany, ma na wódkę, ma na piwo”. Z piwem w ręce przyjdzie i jeszcze 

hałasy robi! Skoro ma na wódkę, na alkohol… Ja bym postawił tam jednego ze straży 

miejskiej, by pozbawił ich tego. 

-Żeby w ogóle taki Ośrodek nie istniał! Żeby każdy miał pracę! Żeby Pani nie musiała się 

zajmować nami i inne panie. Po prostu, żeby każdy miał pracę do emerytury i byłby 

święty spokój! Żeby w ogóle Pomoc nie istniała! Może być, ale tylko w wyjątkowych 

wypadkach! Jak coś tragicznego się komuś stanie, komuś z rodziny – na pogrzeb albo 

coś. Ale tak, to praca i praca! 

-Wie Pani są różni ludzie, biorą pomoc i piją. Bo potrafią wziąć pieniądze i przepijać, a to 

jest nie fair. Dużo takich osób jest. Byliśmy tam coś załatwiać i tam były zasiłki i wie pani 

ile tam jest pijanych? I tam powinni stać z alkomatem i sprawdzać. 

-Więcej kasy żeby było. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z klientami MOPR 



 

23 

badani (liderzy lokalni i interesariusze rewitalizacji) wskazywali takie miejsca, jak teatr, ope-

rę, zabytki czy kluby sportowe – istotne dla znacznej części mieszkańców. Podkreślano rów-

nież rolę Kościoła w kultywowaniu lokalnej tradycji, np. w postaci organizacji imprez kultu-

ralnych. 

 

Zróżnicowanie wyników badania w podziale na podobszary rewitalizacji  
 

Badanie z klientami MOPR objęło osoby korzystające ze wsparcia ośrodka, zamieszkujące 

jednocześnie poszczególne obszary rewitalizacji. Odpowiedzi na większą część pytań pozo-

stawały ze sobą zbieżne. Badani zgodnie twierdzili, że podczas codziennych kontaktów 

z ośrodkiem zwracają się do swojego pracownika socjalnego, a sam proces pozyskiwania 

wsparcia nie sprawia im większych problemów.  

Nie odnotowano również większego zróżnicowania pod względem okresu korzystania ze 

wsparcia MOPR - na terenie wszystkich podobszarów rewitalizacji znajdują się zarówno oso-

by korzystające z pomocy od niedawna, jak i mające dłuższy staż w jej pozyskiwaniu. Ze 

względu na mało zróżnicowaną strukturę odpowiedzi dotyczącą powodów rozpoczęcia ko-

rzystanie ze wsparcia, również i w tym przypadku nie można wskazać, aby któryś z badanych 

podobszarów rewitalizacji cechował się szczególnym nasileniem którejś ze wskazywanych 

przyczyn (w odniesieniu do próby badawczej).  

Jakie są miejsca ważne dla lokalnej społeczności? Czy są miejsca, które mogłyby być 

ważne dla kultywowania lokalnych tradycji, kultury? 

 

-Dla pewnej grupy ważnym miejscem będzie opera, teatr, dla innych kluby sportowe 

z których wywodzi się bardzo dużo uzdolnionych sportowców w różnych dziedzinach spor-

tu. 

-Dużą rolę w lokalnej społeczności odgrywają kościoły, taką bardzo prężną parafią jest 

Kościół pod wezwaniem św. Jacka, gdzie proboszcz bardzo dba o lokalne tradycje jak 

np. stroje rozbarskie, odbywają tam się różnego rodzaju imprezy kulturalne. Oprócz tego 

mamy zabytki, gdzie można spędzać wolny czas, obiekty sportowe czy parki. 

Źródło: Indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 
rewitalizacji 
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Biorąc z kolei pod uwagę różnice występujące w odpowiedziach respondentów, warto zau-

ważyć, że podobszary Śródmieście, Śródmieście Zachód i Śródmieście Północ cechują się sto-

sunkowo wysokim udziałem odpowiedzi, świadczącym o korzystaniu ze wsparcia MOPR 

również przez rodziny respondentów. Również w przypadku pytania o znajomych i sąsiadów 

korzystających z ww. wsparcia, na terenie tychże dzielnic udział pozytywnych odpowiedzi był 

wyższy niż na pozostałych podobszarach. 

W dalszej części pytań, takich jak potrzeba dalszego korzystania ze wsparcia MOPR oraz oce-

na działań ośrodka, nie odnotowano znaczących różnic, ze względu na podobny charakter 

większości odpowiedzi (większość badanych potwierdzała, że w dalszym ciągu będzie po-

trzebowała wsparcia ośrodka oraz pozytywnie ocenia jego działalność). Pewne różnice wy-

stąpiły z kolei w przypadku pomysłów badanych na dalszą działalność MOPR. Badani 

z podobszaru Rozbark wskazywali, że istotnym elementem jest ograniczenie formalności 

związanych z ubieganiem się o wsparcie. Z kolei badani z terenu podobszaru Śródmieście 

i Śródmieście Zachód wskazali na potrzebę organizacji działań, które miałyby na celu aktywi-

zację zawodową (wsparcie przy szukaniu pracy, organizacja kursów). Na terenie podobszaru 

Śródmieście stosunkowo często badani zwracali również uwagę, że ich zdaniem na zmniej-

szenie liczby osób korzystających z ośrodka wpłynęłoby zwiększenie liczby miejsc pracy. 
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Wyniki kodowania zebranych danych jakościowych 
 

W niniejszym rozdziale dokonano interpretacji i analizy danych jakościowych na podstawie 

zakodowania wykonanych transkrypcji zrealizowanych wywiadów. Procedura ta umożliwia 

uzupełnienie dotychczas przedstawionej analizy i wnioskowania na temat przyczyn 

i mechanizmów trwania/pogłębiania się zjawisk kryzysowych. 

Badanie z klientami MOPR 

Przebadani klienci MOPR korzystali przede wszystkim z zasiłków stałych bądź okresowych 

(42%). Stosunkowo często wykorzystywaną formą wsparcia była również pomoc żywnościo-

wa w postaci rzeczowej bądź bonów (34%).Wskazywano również na korzystanie z zasiłków 

celowych (10%). Pozostałe formy wsparcia były stosunkowo mniej istotne statystycznie 

i stanowiły pojedyncze wskazania. 

Z jakich form wsparcia korzysta respondent? 

Kody % słów kluczowych 

Zasiłki stałe/okresowe 42% 

Żywność 22% 

Bony żywnościowe 12% 

Zasiłki celowe 10% 

Punkt koleżeński szukania pracy 4% 

Asystent rodziny 2% 

Kursy/szkolenia 2% 

Obiady w szkole dla dzieci 2% 

Stypendium dla dzieci 2% 

Pomoc prawna 2% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Zdecydowanie najczęściej badani klienci MOPR w bieżących kontaktach z placówką mieli 

styczność z pracownikami socjalnymi (92%). 

Z którymi pracownikami MOPR spotyka się najczęściej? 

Kody % słów kluczowych 

Pracownik socjalny 92% 

Inny pracownik MOPR 8% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 
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Pozyskiwanie wsparcia przez klientów MOPR poprzedzone musiało być zazwyczaj wywiadem 

środowiskowym i złożeniem odpowiednich dokumentów (kolejno 48% i 37% względem słów 

kluczowych pojawiających się w wypowiedziach osób badanych). Niekiedy badani wskazywa-

li również na potrzebę rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (15%). 

Jak wygląda pozyskiwanie wsparcia z MOPR? Jakie czynności związane z tym musi podejmować 
respondent?  

Kody % słów kluczowych 

Wywiad środowiskowy 48% 

Składanie wniosków/dokumentów/zaświadczeń 37% 

Zarejestrowanie w urzędzie pracy 15% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Wśród osób poddanych badaniu znalazły się osoby o zróżnicowanym stażu korzystania 

ze wsparcia MOPR. Najczęściej powtarzającą się odpowiedzią były 2 lata (26%), niemniej 

często badani wskazywali korzystanie ze wsparcia przez okres 10 lat i dłużej (18%). 

Od jak dawna respondent korzysta ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

2 lata 26% 

7 lat 18% 

5lat 18% 

rok 14% 

10 lat 9% 

30 lat 5% 

3 lata 5% 

20 lat 5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Wydarzenia poprzedzające rozpoczęcie korzystania ze wsparcia MOPR były w dużej mierze 

zbieżne dla części respondentów. Zazwyczaj decydowała o tym utrata pracy (36%), śmierć 

rodzica (18%) czy też choroba (14%). Stosunkowo często wskazywano również na wielo-

dzietność, pozostawanie na utrzymaniu współmałżonka czy też brak środków finansowych 

(po 9%). 
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Co działo się w życiu bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Brak pracy 36% 

Śmierć rodziców/ rodzica 18% 

Choroba 14% 

Wielodzietność  9% 

Bycie na utrzymaniu męża/żony 9% 

Brak środków finansowych 9% 

Opieka nad dziećmi 5% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

W nawiązaniu do poprzedniego pytania poproszono badanych o wskazanie, co ich zdaniem 

doprowadziło do sytuacji, w której zmuszeni byli do rozpoczęcia korzystania ze wsparcia 

MOPR. Podobnie jak w poprzednim analizowanym pytaniu, głównym powodem była utrata 

pracy (36%). Niemniej, w tym przypadku istotnym elementem okazał się być również roz-

wód/rozstanie z partnerem (29%). Wskazywano również na trudności w znalezieniu zatrud-

nienia bądź wypadek (po 12%). Wymieniano również przyznanie przez sąd dzieci pod opiekę 

oraz niepełnosprawność członka rodziny (po 6%). 

Co doprowadziło do takiej sytuacji? 

Kody % słów kluczowych 

Utrata pracy 35% 

Rozwód/ rozstanie z partnerem 29% 

Trudności w znalezieniu pracy 12% 

Wypadek 12% 

Przyznanie dzieci przez sąd 6% 

Niepełnosprawność członka rodziny 6% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

W większości przypadków badani wskazywali, że o rozpoczęciu współpracy z MOPR zdecy-

dowali się samodzielnie (59%). Pozostałe osoby skorzystały ze wsparcia za poleceniem in-

nych osób. 

Jak dokładnie wyglądał moment rozpoczęcia korzystania ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Samodzielne przyjście do ośrodka 59% 

Z polecenia 41% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 
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Respondenci nie ukrywali, ze rozpoczęcie korzystania ze wsparcia MOPR wiązało się dla nich 

z przykrymi odczuciami. Wskazywano na wstyd (33%), zagubienie (33%) i zażenowanie 

(18%). Warto jednak zauważyć, że wskazano również na uczucie ulgi (8%). 

Co odczuwał w momencie rozpoczęcia korzystania ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Wstyd 33% 

Zagubienie 33% 

Zażenowanie 18% 

Poniżenie 8% 

Ulgę 8% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Wśród pojawiających się odpowiedzi przeważały te potwierdzające korzystanie ze wsparcia 

MOPR również przez członków rodziny respondenta (72%). Można więc wnioskować, 

o wzroście zainteresowania korzystaniem z tego typu wsparcia w sytuacji, kiedy członkowie 

rodziny również korzystają z pomocy. 

Czy członkowie rodziny również korzystają ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Tak 72% 

Nie 28% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

W ww. przypadkach ze wsparcia MOPR korzystają dzieci respondenta (27%), bądź współmał-

żonek/ka (22%). Analogicznie stosunkowo często ze wsparcia korzysta konkubent/ina i ich 

dzieci (po 17%). Korzystanie ze wsparcia odnotowano również wśród rodziców i rodzeństwa 

respondentów (kolejno 11% i 6%). 

Czy członkowie rodziny również korzystają ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Dziecko/dzieci 27% 

Żona/mąż 22% 

Konkubina/konkubent 17% 

Dziecko/dzieci konkubiny konkubenta 17% 

Rodzice 11% 

Rodzeństwo 6% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 
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Prócz najbliższej rodziny, respondenci zazwyczaj pozostawali w znajomości z osobami korzy-

stającymi ze wsparcia MOPR (79%). Spośród nich najczęściej sytuacja ta dotyczyła znajomych 

respondenta (68%). W pozostałych przypadkach byli to sąsiedzi. 

Czy badany zna inne osoby, które korzystają ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Tak 79% 

Nie 21% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Czy badany zna inne osoby, które korzystają ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Sąsiedzi 32% 

Znajomi 68% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Powody korzystania ze wsparcia przez osoby znajome pozostają w dużej zbieżności 

z powodami, dla których ze wsparcia zaczął korzystać sam respondent, tj. brak pracy i niskie 

dochody (odpowiednio 50% i 29%). Wskazywano również na wielodzietność i problemy al-

koholowe (po 21%) oraz konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny i chorobę 

(po 7%). 

Czy badany zna powody korzystania przez nich ze wsparcia MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Brak pracy 50% 

Niskie dochody 29% 

Wielodzietność 21% 

Alkohol 21% 

Opieka nad członkiem rodziny 7% 

Choroba 7% 
*możliwe było wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Znaczna część respondentów uważała, że w przyszłości również będą potrzebować wsparcia 

MOPR (45%). Powodem takiej decyzji jest zazwyczaj choroba uniemożliwiająca podjęcie za-

trudnienia (66%) bądź konieczność dalszego sprawowania opieki na dzieckiem lub niepełno-

sprawność (po 17%). 
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Czy respondent uważa, że w przyszłości będzie potrzebował czy nie będzie potrzebował wsparcia 
MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Tak 45% 

Nie 55% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Czy respondent uważa, że w przyszłości będzie potrzebował czy nie będzie potrzebował wsparcia 
MOPR? Dlaczego tak?  

Kody % słów kluczowych 

Choroba 66% 

Opieka nad dziećmi 17% 

Niepełnosprawność 17% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

W przypadkach osób, które prognozują zaprzestanie korzystania ze wsparcia MOPR argu-

mentacja obejmuje przede wszystkim znalezienie zatrudnienia (73%), osiągnięcie wieku 

emerytalnego (18%) bądź dorosłość dzieci, których nie będą musieli w dalszym ciągu utrzy-

mywać (9%). 

Czy respondent uważa, że w przyszłości będzie potrzebował czy nie będzie potrzebował wsparcia 
MOPR? Dlaczego nie? 

Kody % słów kluczowych 

Znalezienie pracy 73% 

Emerytura 18% 

Odchowanie dzieci 9% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia działania MOPR (67%). Stosunkowo 

wysoki udział przypadł również na oceny „trudno powiedzieć” (29%), poprzez oceny nega-

tywne stanowiły niewielki odsetek odpowiedzi (4%). 

Jak respondent ocenia działania MOPR ? Co ocenia negatywnie, a co pozytywnie? 

Kody % słów kluczowych 

Pozytywnie 67% 

Trudno powiedzieć 29% 

Negatywnie 4% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 
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Badani poproszeni zostali o wskazanie pomysłów, które ich zdaniem usprawniłyby działal-

ność MOPR. Wskazywano przede wszystkim wsparcie klientów przy poszukiwaniu pracy 

(aż 42%) i ograniczenie biurokracji (po 25%). Beneficjenci wsparcia są również chętni 

na wzięcie udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach (17%). 

Jakie są pomysły badanego na działania MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Wsparcie przy szukaniu pracy 42% 

Zmniejszenie "papierkowej roboty" 25% 

Kursy i szkolenia 17% 

Pomoc w znalezieniu mieszkania 8% 

Refundacja leków 8% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

W przypadku pytania o działania mające na celu zmniejszenie liczby osób korzystających 

z MOPR wskazywano przede wszystkim na zwiększenie liczby miejsc pracy (67%). Oznacza to, 

że zdaniem respondentów bezrobocie jest jednym z głównych powodów korzystania 

ze wsparcia. Poza tym, na zmniejszenie liczby osób objętych wsparciem zdaniem badanych 

byłoby możliwe poprzez zaprzestanie wspierania osób z problemami alkoholowymi 

(nie poddających się leczeniu). Wsparcie tego typu osób często spotykało się z niechęcią 

ze strony pozostałych klientów MOPR, twierdzących jednocześnie, że takie osoby na wspar-

cie nie zasługują. 

Jakie działania w opinii badanego mogłyby wpłynąć na zmniejszenie liczby osób korzystających 
z MOPR? 

Kody % słów kluczowych 

Spadek bezrobocia/zwiększenie liczby miejsc pracy 67% 

Brak wsparcia dla osób spożywających alkohol 33% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Badani potwierdzili, ze są otwarci na inicjatywy MOPR (43%) i z chęcią wysłaliby dzieci 

na imprezy/wycieczki organizowane przez ten podmiot (29%). Ponadto, wskazywano rów-

nież na potrzebę organizacji innych zajęć dla dzieci, np. zajęć dodatkowych czy zwiększenie 

wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego na dzieci (po 14%). 
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Jakiego wsparcia badany chciałby doświadczyć? 

Kody % słów kluczowych 

Inicjatywy ze strony ośrodka 43% 

Imprezy/wycieczki dla dzieci 29% 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci 14% 

Zwiększenie wysokości wsparcia finansowego dla dzieci 14% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Badanie z liderami lokalnymi oraz interesariuszami rewitalizacji 

Zdaniem badanych najważniejszymi problemami, z którym borykają się mieszkańcy Bytomia 

są bezrobocie (16%) oraz korzystanie z pomocy społecznej (16%). Korzystanie ze wsparcia 

zostało przez badanych zakwalifikowane jako problem, ze względu na negatywne skutki któ-

re powoduje, tj. przyzwyczajenie się do otrzymywania świadczeń pieniężnych i znaczne 

ograniczenie chęci aktywizacji społeczno-zawodowej. Często wskazywanym elementem były 

również problemy opiekuńczo-wychowawcze (12%). Badani wskazywali również na inne 

aspekty problemowe, spośród których warto wyszczególnić depopulację (szczególnie 

w zakresie wyjazdów osób młodych), bezdomność (zazwyczaj spowodowaną problemem 

alkoholowym) oraz problem osób samotnych (w tym seniorzy i niepełnosprawni) 

i uzależnionych (po 8%). 

Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

Kody % słów kluczowych 

Bezrobocie 16% 

Korzystanie z pomocy społecznej 16% 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze 12% 

Depopulacja 8% 

Bezdomność 8% 

Osoby samotne (seniorzy i osoby niepełnosprawne) 8% 

Uzależnienia 8% 

Brak mieszkań komunalnych i socjalnych 4% 

Wyposażenie mieszkań komunalnych w instalacje 4% 

Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 4% 

Zaległości czynszowe 4% 

Brak terenów inwestycyjnych 4% 

Przestępczość 4% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 
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Badani w ramach wskazania miejsc kumulacji problemów społecznych, gospodarczych 

i przestrzennych wskazywali przede wszystkim na dzielnice wyznaczone jako obszary rewita-

lizacji, co pozytywnie świadczy o przeprowadzonej delimitacji. 

Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospodarczych, prze-
strzennych? 

Kody % słów kluczowych 

Bobrek 23% 

Śródmieście Północ 18% 

Śródmieście Zachód 14% 

Kolonia Zgorzelec 14% 

Rozbark 9% 

Miechowice 9% 

Tereny pokopalniane 5% 

Tereny po hutach 5% 

Karb 5% 
*możliwe było wskazanie więcej niż jednej odpowiedzi 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Wśród osób, które zdaniem badanych powinny zostać objęte wsparciem w ramach działań 

naprawczych znalazły się przede wszystkim osoby korzystające z pomocy społecznej (40%). 

Ponadto wskazywano na dzieci i młodzież (20%), względem których powinny być prowadzo-

ne działania w celu zapobiegnięcia powstaniu przyszłych problemów społecznych. 

Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań naprawczych 
np. rewitalizacyjnych? 

Kody % słów kluczowych 

Osoby korzystające z pomocy społecznej 40% 

Dzieci i młodzież 20% 

Osoby starsze i niepełnosprawne 10% 

Osoby ubogie 10% 

Osoby długotrwale bezrobotne 10% 

Rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi 10% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Wśród miejsc istotnych dla lokalnej społeczności na pierwszym miejscu znalazły się obiekty 

sportowe (29%), istotne zdaniem badanych przede wszystkim dla osób młodych. Poza tym 

wskazywano na MOPR, Bytomskie Centrum Kultury, szyb „Krystyna” (zabytek), Elektrownię 

Szombierki (zabytek) oraz obiekty sakralne (po 14%). 
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Jakie są miejsca ważne dla lokalnej społeczności? 

Kody % słów kluczowych 

Obiekty sportowe 30% 

MOPR 14% 

BCK 14% 

Szyb "Krystyna" 14% 

Elektrownia Szombierki 14% 

Obiekty sakralne 14% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Nawiązaniem do poprzednio analizowanych kwestii było pytanie dotyczące miejsc, które 

mogłyby być ważne dla kultywowania lokalnych tradycji i kultury. Wskazywano w tym zakre-

sie przede wszystkim obiekty sportowe, sakralne, zabytki i teatry (po 20%). 

Czy są miejsca, które mogłyby być ważne dla kultywowania lokalnych tradycji, kultury? 

Kody % słów kluczowych 

Kluby sportowe/miejsca wydarzeń sportowych 20% 

Obiekty sakralne 20% 

Zabytki 20% 

Teatry 20% 

Parki 10% 

Zabudowa kolei wąskotorowej 10% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Pytanie o główne atuty Bytomia (oraz kolejne z analizowanych kwestii) podjęte zostało jedy-

nie w przypadku pojedynczych wywiadów (ze względu na zróżnicowane scenariusze 

w odniesieniu do poszczególnych respondentów), z tego względu zaprezentowane zostały 

wyłącznie słowa kluczowe, bez ich udziału procentowego (ze względu na pojedyncze wypo-

wiedzi). Jako atuty miasta wskazane zostały tereny po byłej kopalni Szombierki, rozbudowa-

na infrastruktura komunikacyjna (wskazując jednocześnie, że Bytom jest „miastem dobrym 

do życia”), istnienie strefy ekonomicznej, bogata architektura i stosunkowo niskie koszty za-

kupu mieszkania.  
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Jakie są największe atuty Bytomia? 

Kody 

Tereny po byłej kopalni Szombierki 

Infrastruktura komunikacyjna 

Strefy ekonomiczne 

Bogata architektura 

Niskie koszty zakupu mieszkań (w porównaniu z innymi miastami na Śląsku) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

Zdaniem badanych, dotychczasowe działania władz miasta przyczyniły się jednoznacznie 

do poprawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących. Podkreślano w tym przypadku wspar-

cie osób bezdomnych, poczynione inwestycje infrastrukturalne, przeciwdziałanie uzależnie-

niom oraz wsparcie osób korzystających z MOPR i koordynację działań poszczególnych jed-

nostek podległych. 

Czy dotychczasowe działania władz Miasta i innych instytucji przyczyniają się do poprawy sytuacji 
osób najbardziej potrzebujących? 

Kody % słów kluczowych 

Tak  100% 

Wsparcie osób bezdomnych 

Inwestycje infrastrukturalne 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Współpraca poszczególnych jednostek 

Wsparcie osób korzystających z MOPR 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

W zakresie działań, które powinny zostać podjęte lub kontynuowane, wskazano konieczność 

przyciągnięcia nowych mieszkańców, jednocześnie promując miasto jako „sypialnię” oraz 

„miejsce dobre do życia”. W tym względzie podejmowano również kwestię budowy dworca 

przesiadkowego i ideę zamknięcia ruchu samochodowego w Śródmieściu. Wskazywano rów-

nież na potrzebę działań miękkich w postaci doradztwa zawodowego, pomocy psychologicz-

nej oraz profilaktyki uzależnień. Działania te, organizowane przez CIS, zdaniem badanych 

przekładają się na większą aktywność społeczną mieszkańców. 
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Jakiego typu działania powinny być podejmowane lub kontynuowane, by jakość przestrzeni Mia-
sta była jak najlepsza i jak najbardziej odpowiadała potrzebom mieszkańców? 

Kody 

Przyciągnięcie nowych mieszkańców 

Popularyzacja Bytomia jako "sypialni" 

Dworzec przesiadkowy 

Zamknięcie ruchu samochodowego w Śródmieściu 

Inwestycje w SSE 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 

 

Czy działalność CIS przekłada się na większa aktywność społeczną mieszkańców?  

Kody % słów kluczowych 

Tak  100% 

Terapia osób uzależnionych 

Profilaktyka uzależnień 

Doradztwo zawodowe 

Psycholog 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów IDI 
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Wnioski i rekomendacje 
 

Badani klienci MOPR pozytywnie oceniali otrzymane wsparcie oraz bieżący kontakt 

z pracownikami socjalnymi. Wymogi związane z przyznaniem wsparcia, w tym wymagane 

dokumenty, w większości przypadków nie stanowiły dla respondentów bariery.  

W większości przypadków konieczność ubiegania się o wsparcie przez respondentów bada-

nia wynikała z problemów zdrowotnych (uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia), bądź 

śmierci członka rodziny, na którego utrzymaniu znajdował się do tej pory respondent bada-

nia.  

Warto zauważyć, że wskazywane powody rozpoczęcia korzystania ze wsparcia MOPR 

w znacznej mierze (np. w przypadku choroby, śmierci osoby na utrzymaniu której pozosta-

wał respondent badania) związane były z problemem bezrobocia. Brak pracy i, tym samym, 

środków do życia powodował konieczność ubiegania się o wsparcie. Fakt ten potwierdzali 

również starsi respondenci, którzy po utracie pracy nie mogli znaleźć zatrudnienia, podkre-

ślając niechęć pracodawców do starszych pracowników. 

Niemal wszyscy badani stwierdzili, że w kolejnych latach będą dalej korzystać ze wsparcia-

głównie do momentu, w którym osiągną wiek emerytalny. Wśród powodów takiego stanu 

rzeczy wskazywano bardzo często na brak perspektyw w zakresie możliwości znalezienia 

zatrudnienia przez osoby po 60 roku życia. Warto przy tym dodać, ze badani często wskazy-

wali na chęć podjęcia pracy, podkreślając, że woleliby samodzielnie zarobić pieniądze 

na utrzymanie, aniżeli korzystać ze wsparcia MOPR. Niewątpliwie więc sukces mogłyby od-

nieść działania z zakresu aktywizacji zawodowej tej grupy wiekowej. 

Cennych wniosków dostarczyło również badanie z liderami lokalnymi oraz interesariuszami 

rewitalizacji (tzw. decydentami lokalnymi). Zdaniem większości badanych tej grupy, głównym 

problemem społecznym jest (podobnie jak w przypadku analizy wypowiedzi klientów MOPR) 

bezrobocie, spowodowane zamknięciem wielu dużych zakładów pracy oraz nieprzemyśla-

nymi działaniami skierowanymi ku zwalnianym pracownikom. W szczególności zabrakło dzia-

łań informacyjno-doradczych, które pomogłyby tym osobom odnaleźć się na rynku pracy. 
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Ponadto postawienie nacisku na świadczenia pomocy społecznej doprowadziło do nieko-

rzystnych zmian w mentalności mieszkańców, w tym również osób młodych, dziedziczących 

niekorzystne wzorce bierności społeczno-zawodowej. 

Główną przyczyną problemów społecznych jest bezrobocie, w tym długotrwałe i panujące 

wśród młodszych grup wiekowych mieszkańców. Niewątpliwie najistotniejszymi obecnie 

działaniami mającymi na celu ograniczenie występowania problemów społecznych są projek-

ty ukierunkowane na aktywizację zawodową mieszkańców oraz działania mające na celu 

wzrost potencjału inwestycyjnego miasta, co ostatecznie będzie miało wpływ na zwiększenie 

liczby miejsc pracy. 

Warto zauważyć, że pomimo odmiennego charakteru pytań (związanych z przyszłymi działa-

niami) zadanych obu grupom respondentów (z jednej strony pytanie o polepszenie jakości 

przestrzeni miasta, a z drugiej zmiany w zakresie działalności MOPR) obie grupy badanych 

wskazały na konieczność objęcia wsparciem grupy osób starszych. Osoby te stanowią znacz-

ną część mieszkańców miasta i zmagają się z powszechnym problemem w zakresie możliwo-

ści znalezienia zatrudnienia. 

Pogłębianie się zjawiska wykluczenia społecznego zdaniem badanych spowodowane jest 

również niedostateczną dostępnością komunikacyjną wewnątrz miasta, co powoduje „za-

mknięcie” się m.in. starszych osób w swoich mieszkaniach i brak ich aktywności społecznej. 

Działania rewitalizacyjne powinny więc zostać skierowane również ku tej grupie odbiorców.  

Podkreślano również, że nie należy skupiać przyszłych działań jedynie na wybranych grupach 

społecznych, uważanych obecnie za problemowe. Warto również wesprzeć osoby pracujące, 

w tym młodych rodziców zapewniając np. odpowiedni dostęp do opieki nad dziećmi w czasie 

ich pracy. 

W wyniku przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że bezrobocie (w tym długotrwałe) 

jest najważniejszym problemem społecznym miasta Bytomia. Jest zarówno zalążkiem po-

wstawania kolejnych problemów, jak i powodem ich pogłębiania. W zasadzie wszystkie pro-

blemy społeczne mają u swoich podstaw problem bezrobocia. Analiza powstawania 
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i pogłębiania się poszczególnych kategorii problemów społecznych przedstawiona została 

poniżej. 

Tabela 1: Mechanizmy pojawiania się i pogłębiania problemów społecznych na terenie miasta 
Bytomia: 

Problem społeczny Mechanizmy pojawiania się i pogłębiania problemu 

Ubóstwo Ubóstwo dotyczy braku możliwości zapewnienia środków materialnych do zaspokojenia 

podstawowych potrzeb jednostki, m.in.: schronienia, jedzenia, ubrania, czy też uczest-

nictwa w życiu społecznym. 

Zdaniem badanych liderów lokalnych i interesariuszy rewitalizacji, problem ubóstwa jest 

w głównej mierze skutkiem innych problemów społecznych, w tym przede wszystkim 

bezrobocia. Należy zaznaczyć, że problem ubóstwa zarówno wynika ze zjawiska bezro-

bocia, jak i ulega poprzez niego pogłębieniu. Zdaniem badanych klientów MOPR na 

przyczyny ubóstwa (a i tym samym powody rozpoczęcia korzystania ze wsparcia MOPR) 

mają wpływ przede wszystkim utrata pracy (36%), śmierć rodziców (18%) oraz choroba 

uniemożliwiająca podejmowanie zatrudnienia (14%). Wskazywano również na wielo-

dzietność czy pozostawanie na utrzymaniu męża/żony (po 9%). 

Długotrwałe bezrobocie Główną przyczyną bezrobocia jest niedopasowanie popytu i podaży pracy. Mianowicie 

kwalifikacje i umiejętności reprezentowane przez potencjalnych pracobiorców nie od-

powiadają zapotrzebowaniu składanemu przez potencjalnych pracodawców. Powstanie 

bezrobocia nie jest podyktowane złym stanem koniunktury gospodarczej regionu, lecz 

strukturalnym niedopasowaniem kwalifikacji zawodowych potencjalnych pracowników. 

Brak odpowiednich umiejętności oraz kwalifikacji potencjalnych pracowników stanowi 

jedną z głównych barier w ograniczaniu zjawiska bezrobocia na terenie miasta Bytomia. 

Biorąc pod uwagę charakterystykę miasta (w szczególności przyczyny powstania bezro-

bocia z początku lat 90’) należy brać również pod uwagę inne przyczyny powstawania 

zjawiska bezrobocia długotrwałego.  

Dzięki przeprowadzonym wywiadom z liderami lokalnymi i interesariuszami rewitalizacji 

udało się ustalić, że przyczynił się do tego nieprzemyślany, związany z likwidacją dużych 

zakładów pracy proces redukcji zatrudnienia. Wysokie odprawy w domyśle przeznaczo-

ne zostać miały na przebranżowienie/założenie działalności gospodarczych. Niestety, 

nie poszły za tym działania informacyjno-doradcze, które pomogłyby tym osobom odna-

leźć się na rynku pracy. W ostateczności zmiany które zaszły na przełomie lat 80’ i 90’ 

doprowadziły do ogromnego wzrostu stopy bezrobocia. Sytuację pogarszał fakt nieprzy-

stosowania większości bezrobotnych do odnalezienia się na rynku pracy ze względu na 

posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe. To z kolei doprowadziło do maso-

wego rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. W przypadku badania 

przeprowadzonego z liderami lokalnymi, aż 16% słów kluczowych charakteryzowało 

korzystanie z pomocy socjalnej jako problem społeczny. Korzystanie ze wsparcia zostało 

przez badanych zakwalifikowane jako problem, ze względu na negatywne skutki które 

powoduje, tj. przyzwyczajenie się do otrzymywania świadczeń pieniężnych i znaczne 

ograniczenie chęci aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Zdaniem osób badanych, Beneficjenci wsparcia w znacznej mierze przyzwyczaili się do 

korzystania z pomocy, zauważając, że podjęcie zatrudnienia się im „mniej opłaca”. To 

z kolei z biegiem czasu doprowadziło do pogłębienia tego problemu poprzez „wyuczoną 

bezradność” ich dzieci, które nabyły niekorzystne wzorce, dziś skutkujące wysokim 
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poziomem bezrobocia wśród osób młodych (poniżej 30 roku życia). 

Zauważono również, że problemy wynikające z przekazywanego wsparcia nie wynikają 

jedynie z zeszłych działań, lecz również obecnych, np. w postaci programu 500+ oraz 

innych programów socjalnych, które w przypadku pewnej grupy osób prowadzą do 

pogłębienia się ww. problemów społecznych. 

Warto zauważyć, że niemal wszyscy badani klienci MOPR stwierdzili, że w kolejnych 

latach będą dalej korzystać ze wsparcia-głównie do momentu, w którym osiągną wiek 

emerytalny. Wśród powodów takiego stanu rzeczy wskazywano bardzo często na brak 

perspektyw w zakresie możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby po 60 roku 

życia. Badani (klienci MOPR) często wskazywali na chęć podjęcia pracy, podkreślając, że 

woleliby samodzielnie zarobić pieniądze na utrzymanie, aniżeli korzystać ze wsparcia. 

Problem bezrobocia jest więc szczególnie dotkliwy dla grupy 60+, którzy pomimo chęci 

nie mogą znaleźć zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

Tworzeniu nowych miejsc pracy nie sprzyjają instytucjonalne warunki zatrudniania. Do 

głównych trudności należą wysokie pozapłacowe koszty pracy. Wysoki poziom klina 

podatkowego (części całości wynagrodzenia przeznaczanego na podatki oraz świadcze-

nia społeczne) jest jednym z głównych czynników ograniczających wzrost wielkości 

zatrudnienia. Warto dodać, że zdaniem osób badanych przyczyną ograniczenia nowych 

inwestycji w mieście jest również niekorzystna (i nieprawdziwa) opinia rozpowszechnia-

na o mieście w mediach oraz tereny poprzemysłowe zanieczyszczone w wyniku działal-

ności przemysłowej. 

Problem bezrobocia, jako główny powód występowania zjawisk kryzysowych w sferze 

społecznej, należy rozpatrywać również w innym aspekcie. W sferze ekonomicznej zja-

wisko bezrobocia determinuje niską siłę nabywczą części społeczeństwa, zamieszkującej 

miasto Bytom. W wyniku niskich dochodów ludności, obniża się ich zapotrzebowanie na 

usługi i produkty, co z kolei wpływa na mniejszą liczbę miejsc pracy w branżach zajmują-

cych się sprzedażą detaliczną. Tym samym, następuje nawarstwianie problemu wraz 

z silnym oddziaływaniem na powstawanie nowych problemów tej sfery. Poziom bezro-

bocia bezpośrednio wpływa na wysokość dochodów do budżetu miasta z tytułu podatku 

dochodowego. Z drugiej strony, w wyniku bezrobocia generowane są również wysokie 

koszty dotyczące udzielanej pomocy społecznej. 

Warto również dodać, że osoby bezrobotne często decydują się na migrację ekonomicz-

ną. Najliczniejszą grupą ekonomiczną ludności, decydującą się na podjęcie tego kroku, są 

osoby młode. W konsekwencji migracji ludzi młodych, sytuacja demograficzna regionu 

ulega pogorszeniu. 

Można tym samym stwierdzić, że bezrobocie (w tym długotrwałe) jest najważniejszym 

problemem społecznym miasta Bytomia. Jest zarówno zalążkiem powstawania kolej-

nych problemów, jak i powodem ich pogłębiania. 

Zjawisko wykluczenia 

społecznego 

Zjawisko wykluczenia społecznego wynikać może z faktu wystąpienia innych problemów 

społecznych. Jednym z nich, a zarazem bardzo istotnym w kontekście analizowanego 

miasta, jest bezrobocie. W sferze społecznej zjawisko bezrobocia powoduje obniżenie 

statusu majątkowego i społecznego osób pozostających bez pracy. Osoby bezrobotne 

często zmagają się ze zjawiskiem izolacji społecznej, nie czują więzi z pozostałą częścią 

społeczności.  

W kontekście przeprowadzonych badań warto zaznaczyć, że badani liderzy lokalni 
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i interesariusze rewitalizacji wskazywali, że wśród osób bezrobotnych największe zagro-

żenie wystąpienia zjawiska wykluczenia społecznego dotyczy osób z niskimi kwalifika-

cjami zawodowymi oraz długotrwale pozostającymi bez zatrudnienia. 

Niemniej, badani liderzy lokalni i interesariusze rewitalizacji wskazywali również na 

możliwość występowania zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród osób samotnych, 

wymieniając przede wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne. W tym zakresie badani 

zwrócili uwagę na problem osób starszych, wśród których wystąpienie zjawiska wyklu-

czenia społecznego w dużej mierze związane jest z niedostateczną dostępnością komu-

nikacyjną wewnątrz miasta, co powoduje „zamknięcie” się m.in. starszych osób 

w swoich mieszkaniach i brak ich aktywności społecznej. 

Przestępczość Przestępczość łączy się z zakłóceniem norm przyjętych przez społeczność lokalną oraz 

naruszeniem porządku prawnego. Przestępczość w dużej mierze jest wypadkową innych 

problemów społecznych. Bezrobocie determinuje możliwość wystąpienia negatywnych 

zjawisk, takich jak: przemoc, uzależnienia czy przestępczość. Wzrost poziomu przemocy 

i przestępczości jest nierozłącznie związany ze zjawiskiem ubóstwa, które 

w największym stopniu determinowane jest właśnie bezrobociem. 

Problem przestępczości nie był często podnoszony w ramach przeprowadzonych badań. 

W przypadku pytania o problemy z jakimi borykają się mieszkańcy, przestępczość sta-

nowiła tylko 4% słów kluczowych w ramach badania z liderami lokalnymi 

i interesariuszami rewitalizacji. Niemniej jednak, najczęściej wskazywanym problemem 

było bezrobocie, które (tak jak zauważono powyżej) w dużej mierze może determinować 

nasilenie się występowania zjawiska przestępczości. 

Izolacja społeczna determinuje pojawienie się zmian w sferze psychicznej osób dopusz-

czających się przestępstwa, które aby poprawić swoją sytuację bytową, postanawiają 

użyć przemocy. Bezrobocie również bezpośrednio wpływa na obniżenie realnych docho-

dów społeczeństwa, co prowadzi do zjawiska ubóstwa. Badani w ramach przeprowa-

dzonych wywiadów potwierdzili, że narastający poziom ubóstwa może pchnąć jednostki 

do popełnienia czynów karalnych, które spowodują poprawę ich sytuacji majątkowej, co 

pośrednio przyczyni się również do poprawy ich statusu społecznego. 

Uzależnienia (w tym uzależ-

nienia krzyżowe i zażywanie 

dopalaczy) 

Uzależnienie, przede wszystkim od alkoholu, zdaniem badanych jest istotnym proble-

mem społecznym występującym na terenie Bytomia. Alkoholizm dotyczy utraty kontroli 

nad samodzielnym funkcjonowaniem w społeczeństwie z powodu uzależnienia 

od spożywanego alkoholu. Ze zrealizowanych wywiadów wynika, że w znacznej mierze 

problem ten ma podłoże w bezrobociu, w tym w szczególności z likwidacją znacznej 

liczby miejsc pracy na początku lat 90’. Poczucie bezradności w wyniku znalezienia się na 

rynku pracy (bez wymaganych kwalifikacji) doprowadziło do nie poradzenia sobie 

z presją przez część społeczeństwa, co zaowocowało falą uzależnień. Poprzez zjawisko 

dziedziczenia niewłaściwych wzorców, kolejne pokolenia zaczyna zmagać się z tym 

problemem. Należy więc zaznaczyć, że problem uzależnień w dużej mierze spowodowa-

ny jest bezrobociem. 

Warto dodać, że nadużywanie substancji psychoaktywnych powoduje zaburzenia 

w sprawnym funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie, które mogą determinować 

decyzję o popełnieniu rozboju, przyczyniając się tym samym do narastania problemu 

przestępczości. 

W ramach przeprowadzonych badań liderzy lokalni i interesariusze rewitalizacji docenili 

dotychczasowe działania władz miasta i innych jednostek w zakresie profilaktyki uzależ-

nień, podkreślając jednocześnie, że działania CIS w tym zakresie przekładają się na 
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zwiększoną aktywność społeczną mieszkańców Bytomia.  

Warto zauważyć, że problem uzależnień wskazywany był jako jeden z najważniejszych 

problemów, z którymi zmagają się mieszkańcy Bytomia (8% słów kluczowych 

w przypadku badań z liderami lokalnymi). 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badania, szczególnie istotną grupą, do której powinny 

zostać skierowane działania rewitalizacyjne są dzieci i młodzież. Z tego względu reko-

menduje się położenie większego nacisku na realizację działań m.in. z zakresu profilak-

tyki uzależnień wśród tej grupy osób. 

Problemy zdrowotne (w tym 

w zakresie zdrowia psychicz-

nego) 

Zdaniem badanych liderów lokalnych i interesariuszy rewitalizacji problemy zdrowotne 

często są w dużej mierze następstwem braku pracy i tym samym naturalnego porządku 

życia mieszkańców. Poczucie bezradności prowadzi do braku dbałości o swoje zdrowie 

oraz niekorzystnego wpływu na psychikę. Zdaniem badanych, długotrwałe schorzenia, 

w wyniku zaniedbania, prowadzą w efekcie do problemu niepełnosprawności 

i narastania innych problemów społecznych (ubóstwo). 

Badani klienci MOPR w większości przypadków stwierdzili, że konieczność ubiegania się 

o wsparcie wynikała z problemów zdrowotnych (uniemożliwiających podjęcie zatrud-

nienia). Badani (klienci MOPR) często podkreślali, że woleliby sami podjąć zatrudnienie 

i nie wymagać zewnętrznego wsparcia, lecz przeszkadza im w tym m.in. choroba, z którą 

się zmagają. Wynika z tego, ze problemy zdrowotne stanowią jedną z przyczyn powsta-

wania głównego problemu społecznego Bytomia, jakim jest bezrobocie. 

Problemy związane 

z funkcjonowaniem rodziny 

(w tym bezradności 

w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych, przestępstw 

przeciwko opiece i rodzinie, 

trudności w realizacji pieczy 

zastępczej, przedwczesnego 

macierzyństwa) 

Również i problemy związane z funkcjonowaniem rodziny wynikają przede wszystkim 

z pozostałych problemów społecznych. Badani liderzy lokalni i interesariusze rewitaliza-

cji zwrócili uwagę, że niewydolność w zakresie opiekuńczo-wychowawczym jest często 

pochodną innych problemów, w tym bezrobocia. Wśród osób bezrobotnych pojawiają 

się stany frustracji i depresji. Zjawiska te mogą prowadzić do występowania dysfunkcji 

w życiu rodzinnym, powodującej bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

rozwody, czy nawet przemoc. Warto również mieć na uwadze bardzo istotny czynnik 

w postaci dziedziczenia negatywnych wzorców. Problemy wychowawcze, przedwczesne 

macierzyństwo i podobne zjawiska często są pochodną wydarzeń zaobserwowanych 

w domu rodzinnym. 

Warto zauważyć, że problemy opiekuńczo-wychowawcze przypadły aż na 12% słów 

kluczowych w ramach przeprowadzonych wywiadów IDI z liderami lokalnymi 

i interesariuszami rewitalizacji. Tym samym, zjawisko to znalazło się na trzecim miejscu 

pod względem hierarchii problemów społecznych, z którymi zdaniem badanych borykają 

się mieszkańcy Bytomia. Ponadto, badani wskazali, że jedną z kluczowych grup, które 

powinny zostać objęte wsparciem w ramach działań naprawczych są właśnie rodziny 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań 

 

Wnioski i rekomendacje dotyczące zmian w sposobie realizowania projektów i programów 

wraz ze wskazaniem zakresu i skali potencjalnych nowych projektów: 

 Z przeprowadzonych badań wynika jednoznacznie, że bezrobocie (w tym długotrwa-

łe) jest najważniejszym problemem społecznym miasta Bytomia. Jest zarówno zaląż-

kiem powstawania kolejnych problemów, jak i powodem ich pogłębiania. Z tego 
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względu rekomenduje się położenie szczególnego nacisku na realizację działań rewi-

talizacyjnych związanych z przeciwdziałaniem temu zjawisku, tj. działania realizowane 

w ramach celu strategicznego 1 Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+. 

W przypadku przyszłej aktualizacji Programu rekomenduje się położenie największe-

go nacisku na działania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, tj. możliwych do zrea-

lizowania w ramach projektów rewitalizacyjnych RPO WSL 2014-2020. Korzystając 

z RPO WSL 2014-2020 można starać się o wsparcie w celu przeciwdziałania 

i zwalczania bezrobocia (w tym długotrwałego) z: 

 Osi Priorytetowej 7. Regionalny rynek pracy w ramach: 

 Poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszuku-

jących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych 

– ZIT), 

 Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne w ramach: 

 Poddziałania 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego 

społeczności lokalnych – ZIT, 

 Poddziałania 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym – OSI. 

 Zgodnie z uzyskanymi wynikami badania, szczególnie istotną grupą do której powinny 

zostać skierowane działania rewitalizacyjne są dzieci i młodzież. Z tego względu re-

komenduje się położenie większego nacisku na realizację działań m.in. z zakresu pro-

filaktyki uzależnień czy działań miękkich w postaci szkoleń motywacyjnych. Pozwoli-

łoby to na ograniczenie negatywnego wpływu, jaki odczuwa część młodych mieszkań-

ców miasta i tym samym, dziedziczenia negatywnych wzorców (zarówno ze strony 

części rodziców, jak i osób z sąsiedztwa). Działania tego typu zrealizowane mogą zo-

stać w ramach działań rewitalizacyjnych RPO WSL 2014-2020 (cel strategiczny 2 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+). W ramach działań motywacyjnych 

należy także zapewnić wsparcie skierowane do młodzieży oraz osób wkraczających na 

rynek pracy, które pozwoliłoby jej na nabycie odpowiednich wzorców w zakresie po-

dejmowania kształcenia oraz zatrudnienia. Pomoc taka umożliwiłaby aktywne prze-
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ciwdziałanie problemowi „wyuczonej bezradności”. Możliwe jest staranie się 

o uzyskanie wsparcia na realizację tego typu przedsięwzięć z RPO WSL 2014-2020 z: 

 Osi Priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach: 

 Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT, 

 Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs, 

 Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do po-

trzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych,  

 Poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT, 

 Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs. 

 Badani podkreślali, że aby miasto "żyło" musi przestać tracić mieszkańców, tym sa-

mym należy podjąć działania w celu przyciągnięcia do miasta nowych mieszkańców. 

Jako możliwy do wykorzystania element proponowano "pozamiejski" charakter By-

tomia, tj. propagować należy ciszę, dobrze zorganizowane usługi społeczne 

i rozbudowaną infrastrukturę. Tym samym, rekomendowana jest kampania promo-

cyjna miasta, skupiająca się na podkreślaniu wizerunku miasta, jako "miejsca dobrego 

do życia". Jednocześnie, taka kampania wpłynęłaby na ograniczenie niepokojącego 

zjawiska (podkreślanego wielokrotnie przez badanych) polegającego na propagowa-

niu w mediach niekorzystnego i nieprawdziwego wizerunku Bytomia. Polepszenie wi-

zerunku (również zdaniem badanych) wpłynęłoby na wzrost zainteresowania inwe-

storów i tym samym, pomogłoby wpłynąć na spadek poziomu bezrobocia. W ramach 

projektów rewitalizacyjnych RPO WSL 2014-2020 nie jest możliwe uzyskanie dofinan-

sowania projektu bezpośrednio związanego z promocją miasta. Niemniej, możliwe 

jest uzyskanie wsparcia na działania pośrednio wpływające na postrzeganie Bytomia 

jako dobrego miejsca do życia. W celu realizacji rekomendacji należy podejmować za-

tem nie tylko działania sensu stricte promocyjne, ale również pośrednie, wpływające 

na wizerunek miasta. Do działań tych zalicza się m. in. projekty popularyzujące naukę 

bądź zapewniające większy dostęp do placówek wychowania przedszkolnego. 

Na działania z tego zakresu dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 można 

uzyskać z: 
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 Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

w ramach: 

 Poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs, 

 Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT, 

 Osi Priorytetowej 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

w ramach: 

 Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 

nad dziećmi do 3 lat – ZIT, 

 Poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 

nad dziećmi do 3 lat – konkurs, 

 Osi Priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach: 

 Poddziałania 11.1.1. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – ZIT, 

 Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej – konkurs, 

 Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna w ramach: 

 Poddziałania 12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT. 

Jednocześnie zaleca się włączenie rekomendacji do Strategii Promocji Miasta oraz 

do powstającego, pilotażowego Planu działania w zakresie edukacji, komunikacji społecznej, 

partnerstwa inwestycyjnego i promocji procesu rewitalizacji miasta Bytom. Umożliwi to po-

dejmowanie w przyszłości działań polegających bezpośrednio na promocji miasta w regionie. 

 

Wymienione działania i poddziałania RPO WSL 2014-2020 są realizowane w ramach Instru-

mentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na Obszarze Strategicznej Interwencji bądź 

w trybie konkursowym. Jako beneficjent w ramach ww. działań i poddziałań może występo-

wać zaś jednostka samorządu terytorialnego, jej związek lub jednostka organizacyjna. Umoż-

liwia to złożenie wniosku o dofinansowanie przez samorząd Bytomia. Projekty realizowane 

w ramach wymienionych działań i poddziałań wpływają zaś bezpośrednio na priorytety inwe-

stycyjne określone w ramach celów tematycznych związanych ze zwalczaniem bezrobocia, 

włączeniem społecznym i wyrównywaniem szans. 
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Zakres i skala projektów powinny uwzględniać specyficzne uwarunkowania miasta 

i poszczególnych jego części, w tym obszarów wskazywanych przez respondentów jako tere-

ny wymagające największego wsparcia w związku ze zmianami strukturalnymi, które zaszły 

na przełomie lat 80’ i 90’. Tym samym w pierwszej kolejności należałoby objąć rewitalizacją 

i wsparciem obszary i mieszkańców z terenu dzielnic wchodzących w skład obszaru rewitali-

zacji. Te tereny, oraz tereny pokopalniane i po hutach były bowiem również wskazywane 

przez ankietowanych jako obszary największej kumulacji problemów społecznych, gospodar-

czych oraz przestrzennych. 

Wobec wskazywania przez respondentów na infrastrukturę komunikacyjną oraz strefy eko-

nomiczne jako na atuty Bytomia oraz na niedopasowanie doświadczenia i predyspozycji za-

wodowych mieszkańców do potrzeb lokalnego rynku pracy jako główną przyczynę bezrobo-

cia (w tym długotrwałego), duży nacisk powinien zostać położony na działania społeczne, 

zmierzające do zachęcenia osób bezrobotnych (w tym długotrwale) do powrotu na rynek 

pracy, poprzez organizowanie np. kursów przygotowujących do podjęcia zawodu. 

Spis rysunków 

Rysunek 1. Obszar rewitalizacji w Bytomiu ............................................................................................. 4 
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Załącznik 1 – wzory wykorzystanych narzędzi badawczych 

 

Wykorzystane zostały dwa wzory scenariuszy do wywiadów: 

- scenariusz dla wywiadów indywidualnych dla klientów MOPR  

Instrukcja dla moderatorów do przeprowadzenia indywidualnego wywiadu jakościowego  

Uwagi ogólne! 

 Proszę unikać sformułowań takich jak wykluczenie, zjawisko negatywne, patologia, podo-

pieczny, margines i innych silnie nacechowanych emocjonalnie określeń. 

 

 Proszę pamiętać, że głównym celem rozmowy jest uzyskanie wiedzy na temat przyczyn 

i mechanizmów trwania i pogłębiania się problemów społecznych. 

 

 Proszę dać respondentowi możliwość rozwinięcia swojej odpowiedzi. Proszę nie przerywać 

badanemu, ale stale słuchać i weryfikować czy pojawiły się odpowiedzi na pytania pomocni-

cze z sekcji „proszę dowiedzieć się”. Jeśli nie, proszę o to dopytać. 

 

 Jeśli jakiś (nieuwzględniony w scenariuszu) poruszony przez badanego wątek okaże się inte-

resujący, ważny dla respondenta i ściśle powiązany z głównym celem rozmowy – proszę go 

rozwinąć. 

 

 

Wprowadzenie 

Dzień dobry, nazywam się … Spotkaliśmy się dzisiaj aby porozmawiać o współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, zdarzeniach, które poprzedzały nawiązanie takiej relacji oraz formach 

wsparcia. Na początek… 

A. …. proszę opowiedzieć kilka zdań o sobie. 

Blok wprowadzający, mający na celu nawiązanie relacji między badanym i moderatorem oraz zachę-

cenie badanego do swobodnej rozmowy. Jeśli badany nie będzie wiedział co powiedzieć – proszę za-

pytać czym zajmuje się każdego dnia, co sprawia mu największą przyjemność etc. Można nawiązać 

do miejsca, w którym przeprowadzona jest rozmowa – wypowiedzieć się na temat budynku czy też 

jego umiejscowienia na mapie miasta. 
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B. Proszę opowiedzieć, jak wygląda Pana/Pani relacja z MOPR. 

Proszę dowiedzieć się: 

 Z jakich form wsparcia korzysta respondent? 

 Z którymi pracownikami MOPR spotyka się najczęściej? 

 Jak wygląda pozyskiwanie wsparcia z MOPR? Jakie czynności związane z tym musi podejmo-

wać respondent? Jaka jest jego opinia na ten temat? 

C. Proszę opowiedzieć, w jakim momencie nawiązał/a Pan/Pani współpracę z MOPR. 

Proszę dowiedzieć się: 

 Od jak dawna respondent korzysta ze wsparcia MOPR? 

 Co działo się w życiu bezpośrednio przed rozpoczęciem korzystania ze wsparcia MOPR? 

 Co doprowadziło do takiej sytuacji? 

 Jak dokładnie wyglądał moment rozpoczęcia korzystania ze wsparcia MOPR? 

 Co odczuwał w momencie rozpoczęcia korzystania ze wsparcia MOPR? 

D. Proszę opowiedzieć o osobach, które Panią/Pana otaczają. 

Proszę dowiedzieć się: 

 Czy członkowie rodziny również korzystają ze wsparcia MOPR? 

 Czy badany zna inne osoby, które korzystają ze wsparcia MOPR?  

 Czy badany zna powody korzystania przez nich ze wsparcia MOPR? 

E. Proszę opowiedzieć, jak wyobraża sobie Pan/Pani swoją relację z MOPR w przyszłości. 

Proszę dowiedzieć się: 

 Czy respondent uważa, że w przyszłości będzie potrzebował czy nie będzie potrzebował 

wsparcia MOPR? Dlaczego tak? Dlaczego nie? 

 Co spowodowało, że badany nadal korzysta ze wsparcia MOPR? 

 Co zdaniem badanego mogłoby wpłynąć na to, że nie będzie już występowała konieczność ko-

rzystania ze wsparcia MOPR? 
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F. Proszę opowiedzieć, jakie działania podejmuje MOPR w celu wspierania mieszkańców By-

tomia. 

Proszę dowiedzieć się: 

 Jak w opinii badanego wygląda działalność MOPR?  

 Jakie dostrzega konkretne działania? 

 Jak ocenia te działania? Co ocenia negatywnie, a co pozytywnie? 

G. Jakie rekomendowałby Pan/rekomendowałaby Pani zmiany w działalności MOPR?  

Proszę dowiedzieć się: 

 Jakie są pomysły badanego na działania MOPR? 

 Jakie działania w opinii badanego mogłyby wpłynąć na zmniejszenie liczby osób korzystają-

cych z MOPR? 

 Jakiego wsparcia badany chciałby doświadczyć? 

 Czy jakieś niepodjęte w przeszłości działanie mogłoby zmienić jego aktualną sytuację? 
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- scenariusz dla wywiadów indywidualnych dla liderów lokalnych i interesariuszy rewitalizacji 

Instrukcja dla moderatorów do przeprowadzenia indywidualnego wywiadu jakościowego  

Uwagi ogólne! 

 Proszę unikać sformułowań takich jak wykluczenie, zjawisko negatywne, patologia, podo-

pieczny, margines i innych silnie nacechowanych emocjonalnie określeń. 

 

 Proszę pamiętać, że głównym celem rozmowy jest uzyskanie wiedzy na temat przyczyn 

i mechanizmów trwania i pogłębiania się problemów społecznych. 

 

 Proszę dać respondentowi możliwość rozwinięcia swojej odpowiedzi. Proszę nie przerywać 

badanemu, ale stale słuchać i weryfikować czy pojawiły się odpowiedzi na pytania pomocni-

cze z sekcji „proszę dowiedzieć się”. Jeśli nie, proszę o to dopytać. 

 

 Jeśli jakiś (nieuwzględniony w scenariuszu) poruszony przez badanego wątek okaże się inte-

resujący, ważny dla respondenta i ściśle powiązany z głównym celem rozmowy – proszę go 

rozwinąć. 

 

 

W pierwszych krokach moderator przedstawia i się krótko prezentuje cel projektu (Badanie jakości 

życia w Bytomiu) i cel spotkania (analiza problemów i negatywnych zjawisk występujących na terenie 

Miasta) 

Pytania: 

A. Prezydent: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3. Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań 

naprawczych np. rewitalizacyjnych? 

4. Jakie są miejsca ważne dla lokalnej społeczności? 

5. Czy są miejsca, które mogłyby być ważne dla kultywowania lokalnych tradycji, kultu-

ry? 

6.  Jak Pan ocenia ogólną jakość życia w Mieście? 
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B. Zastępcy Prezydenta: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3. Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań 

naprawczych np. rewitalizacyjnych? 

4. Jakie są miejsca ważne dla lokalnej społeczności? 

5. Czy są miejsca, które mogłyby być ważne dla kultywowania lokalnych tradycji, kultu-

ry? 

6.  Jak Pan ocenia ogólną jakość życia w Mieście? 

 

C. Przedstawiciel Bytomskiego Centrum Wsparcia: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3. Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań 

naprawczych np. rewitalizacyjnych? 

4. Czy dotychczasowe działania władz Miasta i innych instytucji przyczyniają się do po-

prawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących? 

5.  Kto korzysta z oferty Bytomskiego Centrum Wsparcia? 

 

D. Przedstawiciel Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3. Czy dotychczasowe działania władz Miasta i innych instytucji przyczyniają się do po-

prawy sytuacji przestrzenno- funkcjonalnej i jakości przestrzeni, w której żyją miesz-

kańcy? 

4.  Jakie są największe atuty Bytomia? 
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5. Jakiego typu działania powinny być podejmowane lub kontynuowane, by jakość prze-

strzeni Miasta była jak najlepsza i jak najbardziej odpowiadała potrzebom 

mieszkańców?  

6.  Jak oceniają Państwo dostępność oraz możliwość wykorzystania istniejących terenów 

inwestycyjnych? 

7.  Jaka jest Państwa ocena funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu - jak funkcjonu-

ją, kto korzysta z ich usług? 

 

E. Przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3. Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań 

naprawczych np. rewitalizacyjnych? 

4. Czy dotychczasowe działania władz Miasta i innych instytucji przyczyniają się do po-

prawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących? 

5.  Kto korzysta z oferty Centrum Integracji Społecznej? 

6.  Czy działalność CIS przekłada się na większa aktywność społeczną mieszkańców? Jeśli 

tak, to w jaki sposób. 

 

F. Przedstawiciel Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3.  Jaka jest ogólna sytuacja podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Mieście? 

4.  Jakie narzędzia czy instrumenty można zastosować, by poprawić lokalną sytuację go-

spodarczą? 

5. Jaka jest Państwa ocena funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu - jak funkcjonu-

ją, kto korzysta z ich usług? 
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G. Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: 

1. Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy? 

2. Gdzie w Bytomiu można wskazać miejsca kumulacji problemów społecznych, gospo-

darczych, przestrzennych? 

3. Jakie grupy mieszkańców Miasta powinny być objęte wsparciem w ramach działań 

naprawczych np. rewitalizacyjnych? 

4. Czy dotychczasowe działania władz Miasta i innych instytucji przyczyniają się do po-

prawy sytuacji osób najbardziej potrzebujących? 

5.  Kto korzysta z oferty MOPR? 

6. Czy klienci MOPR korzystają z pomocy cyklicznie, czy długotrwale? 


