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Wstęp

Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencje
na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.
Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub
środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy wraz we współpracy ze
społecznością lokalną.
Na obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Bytomia składa się sześć podobszarów zamieszkałych i dziewięć podobszarów niezamieszkałych (w większości poprzemysłowych), na
których realizowane będą działania mające przyczynić się do przeciwdziałania negatywnym
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+, s.36.
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Cel badania wraz z zarysem metodologicznym

W ramach niniejszego zadania badanie przeprowadzone zostało metodą wywiadów grupowych (FGI). Przeprowadzone zostały 4 wywiady.
Tabela 1. Grupy biorące udział w wywiadach grupowych
WYWIAD
REPREZENTOWANA GRUPA

1.

wywiad z przedstawicielami stowarzyszeń
pozarządowych, związków wyznaniowych
i kościołów

Podmioty






2.

3.

4.

wywiad grupowy z przedstawicielami publicznych placówek oświatowych
i świadczących usługi edukacyjne

wywiad grupowy z przedstawicielami
przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta
wywiad grupowy z jednostkami
i organizacjami świadczącymi usługi społeczne












Fundacja „Inicjatywa”
Centrum Misji Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Fajna Spółdzielnia Socjalna
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa
Lompy
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Generała
Jerzego Ziętka
Szkoła Podstawowa nr 42
X Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
TSL SILESIA
Centrala Obrotu Towarami Masowymi
DAW-BYTOM Sp. z o.o.
Powiatowy Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Integracji Społecznej
Bytomskie Centrum Wsparcia
Bytomskie Mieszkania

Źródło: Opracowanie własne

Badania te miały na celu pokazać sposób postrzegania jakości życia na obszarze oczami
podmiotów, których działalność może wpływać ujemnie lub dodatnio na poziom jakości życia
mieszkańców i wykorzystywanie lokalnych zasobów.
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Analiza wyników
Na początek przeprowadzonych spotkań, moderator poprosił badanych o opowiedzenie,
czym ich zdaniem jest rewitalizacja. Respondenci wykazali się znajomością tego zagadnienia,
wskazując elementy charakteryzujące ten proces. Zwracano uwagę na próbę przywrócenia
energii tym fragmentom miasta, które ją niegdyś utraciły. Badani zauważyli, że jest to zmiana
na lepsze, zarówno przestrzeni miejskiej, jak i samych mieszkańców. Rewitalizacja sprawia,
że mieszkańcy, szczególnie ci zagrożeni wykluczeniem społecznym, odzyskują wiarę w swoje
siły i zdolność decydowania o swoim losie.

Co Państwo rozumieją pod pojęciem rewitalizacja?
-Rewitalizacja jako coś takiego jak miejsce pomocy rodzinie. Rewitalizacja ja to ro-

zumiem jako ponowne postawienie na nogi. Na zasadzie, że kiedyś było dobrze, ale
coś się stało, że się pogorszyło, więc teraz jakby ponownie przywrócić tą siłę, tą
energię. Jakby włożenie ponownie energii w to miasto, które kiedyś tam podupada
lub podupadło.
-Rewitalizacja to jest też orzeźwienie, to jest zmiana na lepsze, zmiana na nowsze.
Taka rewitalizacja obejmuje przede wszystkim tereny zdegradowane, poprzemysłowe, zniszczone.
-Moim zdaniem rewitalizacja to jest też swojego rodzaju, od strony natury ludzkiej,
zachęcenie do współdecydowania o sobie. Poprzez wszystkie mechanizmy partycypacyjne, poprzez mechanizmy włączania. Tak naprawdę sposób upodmiotowienia
tych ludzi na nowo. Mają wrażenie że faktycznie mogą o czymś decydować, współdecydować i, mówiąc górnolotnie, czynić swoje życie lepszym.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe

W dalszej części przeprowadzonych wywiadów, moderator podejmował temat uczestnictwa
badanych w dotychczasowych działaniach rewitalizacyjnych. Ze względu na odpowiedni dobór uczestników badania, respondenci posiadali szerokie doświadczenie związane
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z rewitalizacją. Badani brali udział przy tworzeniu dotychczasowych programów rewitalizacji,
brali udział w spotkaniach dotyczących tego zagadnienia, pracowali przy opracowywaniu
aktualnych działań z tym związanych czy też przygotowują się obecnie do wdrożenia przyszłych działań z zakresu rewitalizacji.

Czy dotąd uczestniczyliście Państwo w działaniach realizowanych w ramach
rewitalizacji?
-Znaczy ja pracowałem przy opracowaniu GPR-u. Wcześniej przygotowywałem pro-

jekty w ramach działań rewitalizacyjnych w latach 2004-2006 i 2007-2013. Natomiast czy to była rewitalizacja? To się nazywało rewitalizacja. Natomiast pytanie czy
obecnie możemy stwierdzić czy to co jest rewitalizacją jest dalej rewitalizacją.
Chciałbym przez to powiedzieć, że samo pojęcie cały czas się kształtuje, cały czas jest
modyfikowane.
-Też uczestniczyłam w różnego rodzaju spotkaniach, przygotowujących do tworzenia
GPR-u. Miałam również za zadanie stworzenie grupki, która opracuje diagnozę na
temat Starości, tego podobszaru w Bytomiu, ponieważ mam zamiar, mam nadzieję,
że uda się zrealizowanie w ramach rewitalizacji projektu powołania Centrum Usług
Społecznych.
-My, jako ośrodek, mamy przeanalizowany obszar rewitalizacji pod kątem osób, które są objęte pomocą społeczną na tym terenie. Więc przeanalizowaliśmy każdą rodzinę, która na tym terenie mieszka pod kątem tym czy jest w stanie być włączona
w te działania, czy po prostu nie da się z nimi zrobić czy skutki będą w stopniu minimalnym czy jakieś osiągalne.
-My jako Urząd Pracy przygotowujemy też do procesów rewitalizacyjnych. Nasze
zadanie będzie skupione przede wszystkim na aktywizacji zawodowej osób, które
zamieszkują te tereny rewitalizowane. Będziemy te osoby aktywizować zawodowo.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe
W związku z wiedzą posiadaną przez respondentów na temat procesu rewitalizacji, moderator poprosił badanych o ocenę dotychczasowych działań i ich skuteczności. Badani ocenili je
pozytywnie, dodając przy tym, że o ostatecznym efekcie decyduje skala wprowadzonych
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zmian. Jeśli uda się zrealizować wszystkie zakładane działania, efekt niewątpliwie będzie pozytywny. Podkreślano również, że obecnie przykłada się dużą wagę do właściwego sposobu
realizacji działań. Wszystko jest skrupulatnie zaplanowane, a zaangażowane w proces osoby
posiadają gruntowne przygotowanie merytoryczne (m.in. dzięki szeregowi spotkań).

Jakie jest Państwa zdanie na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych?

-Bardzo dobrze. Odbyło się dużo spotkań. Ja jestem akurat osobą, która nigdy nie

pracowała w projektach, pojęcia nie miałam o co chodzi. Więc liczne spotkania, które były prowadzone, konsultacje. Dość dużo tego było. Pracowały zespoły robocze,
w których też brałam udział, bardzo dużo mi to dało.
-Jeśli faktycznie to wszystko zostanie zrealizowane co było założone, to efekt będzie.
-To będzie zarówno, efektem przestrzeni, a oprócz tej przestrzeni najistotniejsi są
ludzie.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe
Kolejna z kwestii poddana dyskusji dotyczyła włączania klientów (instytucji i podmiotów reprezentowanych przez rozmówców) w przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Badani potwierdzili
udział w podejmowanych działaniach. W zależności od typu podmiotu, są to działania
z zakresu programów ministerialnych (m.in. Senior-WIGOR), opierające się o wsparcie osób
starszych, rozwój kompetencji zawodowych, aktywizację zawodową itp. Badani zwracali
uwagę na pewne problemy związane z niektórymi grupami beneficjentów działań. Podkreślano występowanie zjawiska wyuczonej bezradności i braku chęci do zmiany swojego życia.
Część osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem od lat korzysta
z pomocy państwa, co doprowadza do braku chęci aktywizacji. Zwrócono również uwagę,
że programom aktywizacyjnym nie pomagają aktualne programy socjalne, np. 500+. Program
ten utrudnia zmobilizowanie beneficjentów wsparcia do podjęcia działań, w sytuacji kiedy
otrzymują środki z tego źródła.
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Czy Państwa klienci włączają się/włączani są w przedsięwzięcia rewitalizacyjne?
Dlaczego tak/dlaczego nie?

-U mnie są przede wszystkim uczestnicy, którzy biorą udział w projektach ministe-

rialnych rewitalizacji. A do tej pory, w programach ze środków z Unii Europejskiej.
-Siedzibę mamy w schronisku dla bezdomnych. To jednak w tej chwili powiem,
że nasza działalność skłania się ku polityce senioralnej. Pięć dziennych domów,
w tym Senior Vigor – program ministerialny, który bardzo dobrze się sprawdza i to
dało nam pewność, że te dzienne domy muszą być na o wiele wyższym poziomie
niż są, ponieważ tego oczekują seniorzy bytomscy.
-To są osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, które mogą wrócić
na rynek pracy. To są osoby, które zamieszkują przede wszystkim tereny rewitalizacji. Natomiast mamy też do czynienia tu z Państwa beneficjentami, którzy do
nas przychodzą odpracowywać staże. Bardzo trudno jest czasami żebyśmy znaleźli
dialog, bo oni po prostu nie chcą. No więc mamy takie grupy w Bytomiu, które jak
ktoś nazwał to jest wyuczoną bezradnością.
-My jako urząd pracy borykamy się z tym samym problemem. Z chęcią osób bezrobotnych do aktywizacji zawodowej. Już mamy bardzo dużo osób, które korzystają
z pomocy opieki społecznej. Te 500+ nie pomaga nam w aktywizacji zawodowej.
Tym bardziej, że tym osobą nie opłaca się wracać na rynek pracy, skoro mają,
że tak powiem, inne źródło dochodu. Bo to są tak naprawdę źródła dochodu.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe
Następna poruszona w toku dyskusji kwestia dotyczyła przyszłych działań, a mianowicie
określeniu grup interesariuszy, którzy w kolejnych działaniach powinni w dalszym ciągu pozostawać objętymi wsparciem. Badani przede wszystkim podkreślali wymogi ustawowe, dotyczące konieczności objęcia wsparciem osób z wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
W wymogu tym uczestnicy spotkań upatrywali pewne wady. Zwracano uwagę na fakt występowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym również na innych obszarach miasta
oraz fakt, dużej skali środków przeznaczonych na działania miękkie. Może to ich zdaniem
doprowadzić do sytuacji, w której osoby mogące wziąć udział w działaniach społecznych bę9

dą posiadały wręcz za szeroką ofertę wsparcia, a poszczególne podmioty odpowiedzialne za
realizację działań będą ze sobą konkurowały o te osoby.

Jakie grupy mieszkańców/interesariuszy powinny w dalszym ciągu pozostawać
objętymi wsparciem w ramach rewitalizacji?

- Jeśli chodzi o angażowanie interesariuszy to powinny to być osoby z obszaru rewitalizacji.
-Siłą rzeczy to ustawowe ograniczenie, które definiuje ten obszar rewitalizacji jako
maksymalnie dwudziestoprocentowy obszar powierzchni miasta.
-To w tym momencie to też wyklucza te osoby, które również są wykluczone,
mieszkając w tym obszarze zdegradowanym, ale już nie w rewitalizacji. Czasami
w skrajnych przypadkach to jest tak, że po jednej stronie ulicy jesteś osobą wykluczoną z obszaru rewitalizacji, z drugiej strony jesteś osobą wykluczoną, ale już
w obszarze zdegradowanym i tutaj Urząd Marszałkowski powoli, wydaje mi się
skłania się ku temu by uznały w tych projektach tą interwencję skierowaną
do osób, wykluczonych, które w jakikolwiek sposób są powiązane z rewitalizacją,
ale tam nie mieszkają. Co do zasady są to osoby z obszaru rewitalizacji, co paradoksalnie wyklucza te osoby z poza obszaru, które również moim zdaniem wymagają interwencji. Tych ludzi też nie ma aż tak dużo. Są na to środki, które są skierowane do nich przede wszystkim na te działania miękkie i są relatywnie bardzo
duże. Co może doprowadzić do "kanibalizacji" klienta. Czyli będzie przechodził
z instytucji do instytucji.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe

Kolejna z poruszonych w badaniu kwestii była nawiązaniem do poprzedniego pytania. Badani
zostali poproszeni o wskazanie działań, które były dotychczas realizowane, a ich zdaniem
powinny być kontynuowane. Badani stwierdzili, że szczególnymi działaniami objąć należy
klientów Centrum Integracji Społecznej czy MOPRu, którzy to ich zdaniem są grupą osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mimo trudności w aktywizacji społecznej
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tych osób, podkreślano jednak pewne zmiany, które można w ich przypadku zaobserwować
w wyniku rozpoczętych działań. Podkreślano pozytywne efekty programu ministerialnego
Senior-WIGOR oraz zmian, które udało się poczynić w mentalności mieszkańców obszarów
na terenie których działają niektóre z organizacji pozarządowych. Przedstawiciele tychże organizacji zwracali uwagę na pozytywne efekty prac z lokalną społecznością i pierwszych sukcesach w zakresie poszanowania zmodernizowanego otoczenia (podkreślano przy tym,
że największy udział w osiągnieciu takiego efektu ma włączenie w zmianę samych mieszkańców, aby traktowali zmodernizowane obiekty jako „swoje”).
Podkreślano też potrzebę działań skierowanych na zmianę mentalności mieszkańców,
niekiedy nieszanujących zmian czynionych w otoczeniu i dewastujących zmodernizowane
obiekty.
Jakie zadania powinny być kontynuowane?

- Natomiast ta najgorsza grupa, najbardziej wykluczona, najbardziej oddalona od
rynku pracy, z najmniejszymi kwalifikacjami trafia do nas. I tutaj osoby są kierowane
do miejskiego ośrodka pomocy rodzinie najczęściej, bo urząd pracy ma tych osób
mniej.
-Bo często jest tak, że mieszkaniec czy ktokolwiek inny wyremontuje im klatkę, czy
podwórko czy cokolwiek, a one same to zniszczą. Mieszkając tam niszczą swoje naczynie. Więc, żeby skutek rewitalizacji nie był taki sam. Jak nie zmienimy mentalności
tych ludzi, sami ci ludzie się nie będą pilnowali, to co z tego jeśli wyremontujemy ileś
tam kamienic, jak oni zaraz sami to zniszczą.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe
Badanych zapytano również, czy zgłosili swoje przedsięwzięcia w ramach nowego Gminnego
Programu Rewitalizacji. Respondenci przedstawili szeroki zakres planowanych działań, wpisanych do aktualnego GPR. Dotyczą one udostępniania infrastruktury usług publicznych, poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy oraz w ramach aktywnej integracji osób wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych tym wykluczeniem, z zakresu aktywnej
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integracji, wsparcia rodziny i wiele innych. Badani zwracali uwagę na wielkie nadzieje związane z tymi działaniami oraz na optymizm związany z przyszłymi rezultatami. Zdaniem badanych, działania te odniosą sukces, m.in. ze względu na dobrze zorganizowaną współpracę
pomiędzy zaangażowanymi instytucjami i wspólny cel działania wszystkich podmiotów.

Czy zgłosili Państwo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach nowego programu [Gminny
Program Rewitalizacji. Bytom 2020+]?
-Zgłosiliśmy dwa projekty w zakresie udostępniania tej infrastruktury usług społecznych. Plus
do tego lokale socjalne i osobno są takie projekty realizowane na Bobrku, czyli w obszarze 8,
osobny w podobszarach śródmiejskich. Oba te projekty zakładają tworzenie tych usług społecznych. Jest to Centrum Integracji Społecznej, są to Tereny Zielone, jest Bytomskie Centrum
Wsparcia, jest Centrum Pomocy Rodzinie, też placówka opiekuńczo-wychowawcza będzie tu
miała udostępniony lokal, może żłobek. Oprócz tego też lokale socjalne. A z drugiej strony są to
projekty w ramach tzw. twardej rewitalizacji, czyli remontu części wspólnych plus zagospodarowanie otoczenia. I znowu projekt jest osobno na Bobrku i osobno w Śródmieściu.
-My będziemy realizować projekty miękkie, mniej inwestycyjne. W tym miesiącu został ogłoszony konkurs, o tym jeszcze nie wspomniałam, na realizację projektu w ramach poprawy
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy oraz w ramach aktywnej integracji osób
wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych tym wykluczeniem. No i w ramach tych programów zajmujemy się tą szeroko rozumianą aktywizacją zawodową.
-No i tutaj chciałam podkreślić, że bardzo dobrze rozwija się współpraca partnerska, jeśli chodzi o realizację projektów, te skierowane do tych osób wykluczonych z terenów rewitalizacji.
Bo i współpraca z Bytomskimi Mieszkaniami i z Panią dyrektor z Bytomskiego Centrum Wsparcia, i z urzędem pracy, i tutaj. Myślę, że będą dość wysokie wskaźniki osiągnięte, dlatego
że współpraca się świetnie układa i cel jest wspólny.
-My mamy w GPR wpisane nasze projekty, trzy działania, które zaproponowaliśmy. To są działania z zakresu aktywnej integracji, są gdzieś tam głównie w oparciu o integrację społeczną.
Później z zakresu wsparcia rodziny. To są działania głównie oparte o pracę asystentów w rodziny w środowisku zamieszkania. No i gdzieś tam z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego,
pod uwagę brane mieszkania treningowe, przeznaczone dla opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Źródło: zogniskowane wywiady grupowe
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Wyniki kodowania zebranych danych jakościowych
W niniejszym rozdziale dokonano interpretacja i analizy danych jakościowych na podstawie
zakodowaniu wykonanych transkrypcji zrealizowanych wywiadów. Procedura ta umożliwia
uzupełnienie dotychczas przedstawionej analizy i wnioskowania na temat przyczyn
i mechanizmów trwania/pogłębiania się zjawisk kryzysowych.
Pierwszy z badanych w trakcie wywiadów aspektów dotyczył postrzegania przez rozmówców
pojęcia „rewitalizacji”. Ze względu na zróżnicowany charakter typów podmiotów/instytucji
reprezentowanych przez respondentów, zakres definicji był szeroki. W wyniku kodowania
odpowiedzi, można jednakże zauważyć, że najczęściej rewitalizacja postrzegana jest jako
odbudowa infrastruktury miejskiej (20%), lecz z zaznaczeniem, iż chodzi o przywrócenie
funkcji życiowych miastu (10%) poprzez podejście holistyczne, uwzględniające jednocześnie
uzdrowienie sytuacji życiowej (13,33%). Rozmówcy zaznaczali, że pod pojęciem rewitalizacji
w ujęciu społecznym, należy oddziaływać na szeroki zakres aspektów problemowych. Wymieniano przede wszystkim potrzebę zapobiegania alkoholizmowi (prowadzącemu do wielu
kolejnych problemów społecznych), organizacji działań miękkich, w tym ukierunkowanych na
zmianę mentalności mieszkańców (po 6,67%). Zdaniem badanych rewitalizacja musi opierać
się o zmianę mentalności w kontekście przekonania mieszkańców o ich wpływie na rozwój
lokalny. Ponadto, pod pojęciem rewitalizacji badani wskazywali działania na rzecz zapobiegania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, problemom wychowawczym i rodzinnym. Warto zauważyć, że dla części badanych rewitalizacja kojarzy się głównie z samym dokumentem
(GPR), co wynikało z faktu uczestniczenia przy jego powstawaniu.
Tabela 2. Co Państwo rozumieją pod pojęciem „rewitalizacja”?
Kody
odbudowa infrastruktury miejskiej
uzdrowienie sytuacji społecznej
przywracanie funkcji życiowych miastu
zapobieganie alkoholizmowi
działania miękkie
zmiana mentalności mieszkańców
dokument
zapobieganie bezrobociu
działania na rzecz niepełnosprawnych
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% słów kluczowych
20,00%
13,33%
10,00%
6,67%
6,67%
6,67%
6,67%
3,33%
3,33%

zapobieganie wykluczeniu społecznemu
przeciwdziałanie problemom wychowawczym
pobudzanie gospodarki
pomoc rodzinie
partycypacja
projekty
przyciągniecie nowych mieszkańców

3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI

Spora część osób biorących udział w wywiadach grupowych uczestniczyła w realizowanych
do tej pory działaniach. Wskazywano na udział w realizacji projektów rewitalizacyjnych
(38,46%), udział w warsztatach organizowanych w ramach opracowywania GPR (blisko 31%),
udział w spotkaniach konsultacyjnych czy też współpracę z podmiotem, który takie działania
realizował po (15,38%).
Tabela 3. Czy dotąd uczestniczyliście Państwo w działaniach realizowanych w ramach rewitalizacji?
Kody
% słów kluczowych
realizacja projektów rewitalizacyjnych
38,46%
warsztaty
30,77%
spotkania konsultacyjne
15,38%
współpraca z podmiotem realizującym działania rewitalizacyjne
15,38%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI

Uczestnicy wywiadów grupowych mieli nienajlepszą opinię na temat realizowanych dotychczas działań rewitalizacyjnych. Ich zdaniem zbyt duży nacisk położony był do tej pory na osiąganie celów określonych w dokumentach strategicznych (28,57%), w opozycji do realnych
efektów, tj. odnoszących się do poprawy sytuacji konkretnych, zagrożonych wykluczeniem
osób (14,29%). Ich zdaniem rewitalizacja w postaci działań władz miasta skupiała się przede
wszystkim na spełnieniu „liczbowych” wskaźników, bez skupienia się na rozwiązaniu faktycznych problemów. Ponadto, stwierdzono, że zbyt mały nacisk położony był dotychczas na
działania z zakresu edukacji, a same projekty miały ograniczoną skalę (w porównaniu do
działań realizowanych w podobnej wielkości miastach).
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Tabela 4. Jakie jest Państwa zdanie na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
Kody
% słów kluczowych
zbyt duży nacisk na realizację celów
28,57%
mały nacisk na szkolnictwo
14,29%
mały nacisk na efekty
14,29%
małe projekty
14,29%
przyjazne podejście urzędników
14,29%
mały nacisk na skuteczność
14,29%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI

Problemy społeczne występujące na terenie Bytomia zdaniem badanych w dużej mierze są
ze sobą powiązane. Głównym problemem wg respondentów jest niski poziom wykształcenia
mieszkańców (19,05%) oraz przyzwyczajenie do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej
(19,05%). Oba te problemy są powiązane, gdyż wg respondentów dzieci wynoszą z domów
złe wzorce i ukorzenia się w nich postawa roszczeniowa oraz przeświadczenie o braku potrzeby rozwoju osobistego. Badani przedstawiciele szkół podkreślali, że dużym utrudnieniem
we właściwym wyedukowaniu dzieci i młodzieży jest niekorzystna postawa rodziców, którzy
nie utwierdzają dzieci w poczuciu obowiązku zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
Rodzice nie podejmujący długi czas zatrudnienia i korzystający ze wsparcia pomocy społecznej po dłuższym czasie doprowadzają do dziedziczenia takiego podejścia przez swoje dzieci.
Tym samym, dochodzi również do zaburzenia relacji rodzinnych między dziećmi a rodzicami.
Wielokrotnie powtarzano również, że problemem jest również (powiązane z tym) niewłaściwe postrzeganie pracy, tj. przeświadczenie o braku konieczności rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego, co prowadzi do obserwowanego obecnie wysokiego odsetka bezrobotnych wśród osób młodych.
Tabela 5. Jakie są obecnie najpoważniejsze problemy występujące w mieście?
Jakie są obecnie najpoważniejsze problemy występujące w mieście?
Kody
% słów kluczowych
niski poziom wykształcenia mieszkańców
19,05%
przyzwyczajenie do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej
19,05%
brak chęci aktywizacji społeczno-zawodowej
14,29%
bezrobocie
9,52%
dziedziczenie negatywnych wzorców
9,52%
niewłaściwe postrzeganie pracy
9,52%
zapaść gospodarcza powodująca odpływ mieszkańców
4,76%
niski poziom wsparcia dla mieszkańców
4,76%

15

zaburzenie relacji między dziećmi a rodzicami
niski poziom wsparcia rodzin

4,76%
4,76%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI

Badani stwierdzili, że działania skupić się powinny na osobach długotrwale bezrobotnych,
niechętnych do aktywizacji społeczno-zawodowej (22,22%). Niemniej jednak, wskazywane
były również różnorodne inne grupy docelowe (np. bezdomni, seniorzy), lecz podkreślano,
że nie można zamykać się wyłącznie na określoną grupę. Zauważono przy tym, że niekorzystne jest obecne skupienie działań wyłącznie na obszarze rewitalizacji, gdyż duże potrzeby występują również w innych regionach miasta. Zauważono również, że obecne podejście do
rewitalizacji skupiające się na wsparciu osób zagrożonych wykluczenie społecznym nie jest
do końca właściwe, gdyż warto byłoby objąć wsparciem również osoby pracujące, np.
w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w godzinach pracy.
Tabela 6. Jakie grupy mieszkańców/interesariuszy powinny w dalszym ciągu pozostawać objętymi
wsparciem w ramach rewitalizacji?
Kody
% słów kluczowych
długotrwali bezrobotni
22,22%
wszyscy mieszkańcy
22,22%
mieszkańcy obszaru rewitalizacji
11,11%
mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji
11,11%
bezdomni
11,11%
seniorzy
11,11%
osoby pracujące
11,11%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI

Zdaniem badanych kontynuowane powinny być przede wszystkim działania z zakresu edukacji oraz skierowane do dzieci i młodzieży (po 37,5%). Podkreślano, że działania te pomogą
zatrzymać rozwój problemów społecznych na kolejne pokolenia (zaznaczając przy tym,
że problemy społeczne Bytomia są od dawna zakorzenione i podlegają obecnie nawarstwianiu). Wśród wartych kontynuowania działań wymieniano również projekty mające za zadanie
aktywizację osób bezrobotnych (25%), gdyż problem bezrobocia stanowi często zarzewie
powstawania kolejnych problemów społecznych.
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Tabela 7. Jakie zadania powinny być kontynuowane?
Kody
działania z zakresu rozwoju edukacji
działania skierowane do dzieci i młodzieży
aktywizacja osób bezrobotnych

% słów kluczowych
37,50%
37,50%
25,00%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI

Wśród wypowiedzi respondentów, często pojawiały się opisy projektów, które zgłoszone
zostały do nowego programu rewitalizacji. Najczęściej wskazywano na projekty miękkie,
z zakresu usług społecznych (70%). Niemniej, znalazły się wśród badanych również osoby
mające zamiar realizować projekty twarde, wsparte działaniami miękkimi (10%). Warto zauważyć, że pojawiły się również głosy o braku dotarcia do nich informacji o możliwości realizacji tego typu projektów (10%).
Tabela 8. Czy zgłosili Państwo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach nowego programu [Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+]?
Kody
% słów kluczowych
projekty z zakresu usług społecznych
70,0%
brak informacji o możliwości
10,0%
brak możliwości finansowania projektu
10,0%
projekt infrastrukturalny z elementami miękkimi
10,0%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów FGI
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Wnioski i rekomendacje
Reprezentanci instytucji i podmiotów zaangażowanych we wdrażanie działań rewitalizacyjnych potrafią precyzyjnie określić aktualną definicję rewitalizacji, jej zasady i cele które ma
realizować. Zaplanowane działania są precyzyjnie określone, a działające instytucje ściśle ze
sobą współpracują, mając na uwadze wspólny cel. Podkreślano, jak wiele dotąd udało się
zdziałać, oraz co można osiągnąć realizując wszystkie z zaplanowanych działań. Szeroki zakres i kompleksowy charakter wsparcia zdaniem badanych umożliwi niwelacje społecznej
sfery problemowej obszarów rewitalizacji.
Problemy społeczne występujące na terenie Bytomia zdaniem badanych w dużej mierze są
ze sobą powiązane. Głównym problemem wg respondentów jest niski poziom wykształcenia
mieszkańców (19,05%) oraz przyzwyczajenie do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej
(19,05%). Oba te problemy są powiązane, gdyż wg respondentów dzieci wynoszą z domów
złe wzorce i ukorzenia się w nich postawa roszczeniowa oraz przeświadczenie o braku potrzeby rozwoju osobistego. Badani przedstawiciele szkół podkreślali, że dużym utrudnieniem
we właściwym wyedukowaniu dzieci i młodzieży jest niekorzystna postawa rodziców, którzy
nie utwierdzają dzieci w poczuciu obowiązku zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
Rodzice nie podejmujący długi czas zatrudnienia i korzystający ze wsparcia pomocy społecznej po dłuższym czasie doprowadzają do dziedziczenia takiego podejścia przez swoje dzieci.
Tym samym, dochodzi również do zaburzenia relacji rodzinnych miedzy dziećmi a rodzicami.
Wielokrotnie powtarzano również, że problemem jest również (powiązane z tym) niewłaściwe postrzeganie pracy, tj. przeświadczenie o braku konieczności rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego, co prowadzi do obserwowanego obecnie wysokiego odsetka bezrobotnych wśród osób młodych.
Uczestnicy wywiadów grupowych mieli nienajlepszą opinię na temat realizowanych dotychczas działań rewitalizacyjnych. Ich zdaniem zbyt duży nacisk położony był do tej pory na osiąganie określonych celów (28,57%), w opozycji do realnych efektów (14,29%).
Niepokój badanych wzbudza ograniczenie działań do obszaru rewitalizacji, gdyż z jednej
strony może to prowadzić do braku dotarcia z ofertą do osób spoza tego obszaru, a z drugiej
do "przeładowania" oferty wsparcia względem jej beneficjentów. Należy tym samym mieć na
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uwadze, aby nie doszło do sytuacji w której instytucje będą w pewien sposób ze sobą "walczyły" o uczestników projektów. Mogłoby to doprowadzić do zniechęcenia beneficjentów
wsparcia chodzeniem "od instytucji, do instytucji".
Badani stwierdzili, że działania skupić się powinny na osobach długotrwale bezrobotnych,
niechętnych do aktywizacji społeczno-zawodowej (22,22%). Podkreślano, że nie można przy
tym zamykać się wyłącznie na określoną grupę odbiorców wsparcia.
Zdaniem badanych kontynuowane powinny być przede wszystkim działania z zakresu edukacji oraz skierowane do dzieci i młodzieży (po 37,5%). Podkreślano, że działania te pomogą
zatrzymać rozwój problemów społecznych na kolejne pokolenia.
Wskazywano również na potrzebę prowadzenia działań informacyjnych, nastawionych na
zmianę mentalności części mieszkańców obszaru rewitalizacji. O ile dotychczasowe zmiany
zazwyczaj spotykały się z aprobatą mieszkańców, tak zawsze pozostawała pewna grupa
osób, która m.in. dewastowała zmodernizowane obiekty. Niemniej jednak podkreślano rolę
działań rewitalizacyjnych w postawach życiowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja sprawia, że mieszkańcy, szczególnie ci zagrożeni wykluczeniem społecznym, odzyskują wiarę w swoje siły i zdolność decydowania o swoim losie.
Tabela 9. Wnioski dot. przyczyn powstawania, trwania i pogłębiania się zjawisk kryzysowych na
terenie Bytomia
Przyczyna
Uzasadnienie wniosku
Dziedziczenie negatywnych wzorBadani zwrócili uwagę, że Bytom (w szczególności na terenie
ców (w tym przyzwyczajenie do
podobszarów rewitalizacji) cechuje specyficzna sytuacja,
korzystania ze wsparcia pomocy
polegająca na głębokim zakorzenieniu problemów społecznych. Odnosi się to zarówno do sfery czasowej (tj. problemy
społecznej)
społeczne będące pokłosiem przemian gospodarczych
z początku lat 90’ nie zostały do tej pory rozwiązane) oraz
sfery mentalnej, tj. brak rozwiązania problemów społecznych
w latach 90’ i przyzwyczajenie części mieszkańców do korzystania ze wsparcia pomocy społecznej, doprowadziło do rozprzestrzenienia problemów na kolejne pokolenia. Badani
zwracali uwagę na istnienie obecnie kilku pokoleń „uzależnionych” od korzystania z tego typu wsparcia. Sytuacja ta
sprawia, że sytuacja społeczna miasta stanowi szczególne
wyzwanie dla planowanych działań rewitalizacyjnych,
a planowane działania muszą obejmować cały przekrój
wiekowy społeczności lokalnej.
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Bezrobocie (w tym długotrwałe)
mające swoje podstawy
w przemianach gospodarczych początku lat 90’

Warto zauważyć, że przyzwyczajenie do otrzymywania
świadczeń pomocy społecznej zostało wskazane jako najważniejszy problem występujący w mieście. Biorąc pod uwagę udział słów kluczowych w przeprowadzonym badaniu, na
zagadnienie to przypadło aż 19,05% słów kluczowych, co
stanowi najwyższy wynik w badaniu. Stosunkowo wysoki
udział przypadł również na dziedziczenie negatywnych wzorców, na które z kolei przypadło 9,52% słów kluczowych
w ramach przeprowadzonych badań. Wskazywanie ww. zagadnień jako najpoważniejszych problemów Bytomia świadczy o istotności problemu dla sfery społecznej miasta.
Problem dziedziczenia negatywnych wzorców należy rozpatrywać również w kontekście występowania innych zagrożeń,
jak chociażby uzależnienia. Przywołując wyniki badań zrealizowanych na potrzeby Zadania 2, poprzez zjawisko dziedziczenia negatywnych wzorców, kolejne pokolenie może mieć
problemy z uzależnieniami.
Uzależnienie, przede wszystkim od alkoholu, zdaniem badanych jest istotnym problemem społecznym występującym na
terenie 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 – Zadania 2).
Zgodnie z uzyskanymi wynikami badania, szczególnie istotną
grupą, do której powinny zostać skierowane działania rewitalizacyjne są dzieci i młodzież. Z tego względu rekomenduje
się położenie większego nacisku na realizację działań m.in.
z zakresu profilaktyki uzależnień wśród tej grupy osób.
Na bezrobocie, w ramach przeprowadzonego badania, przypadło 9,52% słów kluczowych w odniesieniu do pytania
o najpoważniejsze problemy występujące w mieście. Ponadto, w ramach badań przeprowadzonych na potrzeby pozostałych działań, bezrobocie zidentyfikowane zostało jako najważniejszy problem społeczny miasta, determinujących jednocześnie inne problemy tejże sfery.
Główną przyczyną bezrobocia jest niedopasowanie popytu
i podaży pracy. Mianowicie kwalifikacje i umiejętności reprezentowane przez potencjalnych pracobiorców nie odpowiadają zapotrzebowaniu składanemu przez potencjalnych pracodawców. Powstanie bezrobocia nie jest podyktowane złym
stanem koniunktury gospodarczej regionu, lecz struktural-
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nym 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 przyczyny powstania bezrobocia (przemiany z początku lat 90’) należy zwrócić uwagę, że przyczynił
się do tego nieprzemyślany, związany z likwidacją dużych
zakładów pracy proces redukcji zatrudnienia. Wysokie odprawy w domyśle przeznaczone zostać miały na przebranżowienie/założenie działalności gospodarczych. Niestety, nie
poszły za tym działania informacyjno-doradcze, które pomogłyby tym osobom odnaleźć się na rynku pracy.
W ostateczności zmiany które zaszły na przełomie lat 80’ i 90’
doprowadziły do ogromnego wzrostu 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 pomocy społecznej.
Badani biorący udział w wywiadach grupowych stwierdzili, że
kolejne działania skupić się powinny przede wszystkim na
osobach długotrwale bezrobotnych, niechętnych do aktywizacji społeczno-zawodowej. Zwracano uwagę na fakt poprawy sytuacji związanej ze stopa bezrobocia, lecz podkreślano
jednocześnie istnienie grupy osób długotrwale bezrobotnych, co do których próby aktywizacji są wyjątkowo trudne.
Wynika to z wymienionej wyżej specyfiki Bytomia, tj. wykształcenia się wzorców polegających na wielopokoleniowym
korzystaniu z pomocy społecznej. Badani podkreślali, ze pomoc ta uzyskała odmienny skutek od oczekiwanego, doprowadzając do zupełnego zniechęcenia części mieszkańców do
podjęcia zatrudnienia. Jak więc można zauważyć, problem
bezrobocia (w tym szczególnie długotrwałego) ma wpływ
m.in. na ww. dziedziczenie negatywnych wzorców przez kolejne pokolenia (oraz rodzinę/znajomych).
Można tym samym stwierdzić, że bezrobocie (w tym długotrwałe) jest najważniejszym problemem społecznym miasta
Bytomia. Jest zarówno zalążkiem powstawania kolejnych
problemów, jak i powodem ich pogłębiania.
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Niski poziom wykształcenia

Dziedziczenie negatywnych wzorców nie stanowi jedynej
przyczyny trwania i pogłębiania się negatywnych zjawisk
społecznych. Zgodnie z wynikami badań, należy zwrócić uwagę, że na niekorzystną sytuację społeczną ma również wpływ
niski poziom wykształcenia znacznej części mieszkańców,
w tym przede wszystkim obszarów rewitalizacji.
Niski poziom wykształcenie w znacznym stopniu determinuje powstanie kolejnych problemów, tj. trudności
w znalezieniu zatrudnienia, prowadzące do bezrobocia czy
ubóstwa, co z kolei doprowadzić może do izolacji społecznej.
Izolacja społeczna determinuje pojawienie się zmian w sferze
psychicznej osób dopuszczających się przestępstwa, które
aby poprawić swoją sytuację bytową, postanawiają użyć
przemocy.

Brak poszanowania otoczenia

Niepoprawne relacje rodzinne
i społeczne

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, niski poziom wykształcenia mieszkańców stanowi główny problem
występujący w mieście (uzyskał 19,05% słów kluczowych, tj.
tyle samo, co poprzednio analizowane przyzwyczajenie do
korzystania z pomocy społecznej). Tak wysoka świadomość
występowania tego problemu (i jego istotności) wśród respondentów niniejszego badania jednoznacznie wskazuje na
potrzebę jego uwzględnienia w planowaniu przyszłych działań rewitalizacyjnych.
Badani, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych, zwrócili uwagę na problem mentalności mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Ich zdaniem działania rewitalizacyjne muszą iść w parze ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców w procesie wprowadzania zmian. Warunkiem
akceptacji (i tym samym późniejszym poszanowaniem zmodernizowanych obiektów) jest zaangażowanie społeczności
lokalnej w proces jej powstawania, poprzez co mieszkańcy
będą mogli poczuć się elementem zmian i uznać się „właścicielami” nowych/zmodernizowanych obiektów.
Badani, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych, wskazywali na problem występowania niepoprawnych relacji rodzinnych na linii dzieci-rodzice oraz relacji
z otoczeniem (sąsiedztwem). Badani podkreślali, że jednym
z ich głównych celów działalności jest stopniowe budowanie
zaufania i poprawnych relacji. Zwracano jednak uwagę, że
proces ten jest trudny i czasochłonny, realizowany w dużej
mierze poprzez streetworkerów. Zdaniem badanych, poprawienie relacji rodzinnych i społecznych przynosi w dalszej
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perspektywie pozytywne skutki względem ograniczenia występowania pozostałych problemów społecznych.
Badani przedstawiciele organizacji pozarządowych zaznaczyli, że rodzice nie podejmujący długi czas zatrudnienia
i korzystający ze wsparcia pomocy społecznej po dłuższym
czasie doprowadzają do dziedziczenia takiego podejścia
przez swoje dzieci. Tym samym, dochodzi również do zaburzenia relacji rodzinnych między dziećmi a rodzicami. Wielokrotnie powtarzano również, że problemem jest również
(powiązane z tym) niewłaściwe postrzeganie pracy, tj. przeświadczenie o braku konieczności rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego, co prowadzi do obserwowanego
obecnie wysokiego odsetka bezrobotnych wśród osób młodych.
Warto również przytoczyć niektóre z wyników badań przeprowadzonych w ramach Zadania 2. Zidentyfikowano, że
problemy związane z funkcjonowaniem rodziny wynikają
przede wszystkim z pozostałych problemów społecznych.
Badani liderzy lokalni i interesariusze rewitalizacji zwrócili
uwagę,
że
niewydolność
w zakresie
opiekuńczowychowawczym jest często pochodną innych problemów,
w tym bezrobocia.

Depopulacja (w tym migracja osób
młodych)

Problemy opiekuńczo-wychowawcze przypadły aż na 12%
słów kluczowych w ramach przeprowadzonych wywiadów IDI
z liderami lokalnymi i interesariuszami rewitalizacji (Zadanie
2). Tym samym, zjawisko to znalazło się na trzecim miejscu
pod względem hierarchii problemów społecznych, z którymi
zdaniem badanych borykają się mieszkańcy Bytomia.
Badani w trakcie wywiadów grupowych (w tym przede
wszystkim przedstawiciele placówek oświatowych) podnosili
problem spadającej liczby mieszkańców miasta, w dużej mierze opartej na migracje osób młodych. Problem ten w sporej
mierze wynika z niskiego zainteresowania inwestorów oraz
nienajlepszej (nieprawdziwej) opinii medialnej dotyczącej
miasta. Warto przy tym zauważyć, że odpływ mieszkańców,
w tym w wieku produkcyjnym, prowadzi do pogłębiania się
pozostałych problemów społecznych miasta. Zapaść gospodarcza powodująca odpływ mieszkańców stanowiła 4,76%
słów kluczowych w ramach przeprowadzonych wywiadów
w kontekście najpoważniejszych problemów Bytomia.
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Również zdaniem badanych respondentów z Zadania 2, należy ugruntować w społeczeństwie pozytywny wizerunek miasta, niwelując przy tym nieprawdziwy i często prześmiewczy
wydźwięk rozpowszechnianych informacji dotyczących Bytomia. Zmiana „mentalna” wizerunku mogłaby ich zdaniem
w efekcie zachęcić kolejnych inwestorów do zainteresowania
się Bytomiem.
Źródło: Opracowanie własne

Wnioski i rekomendacje dotyczące zmian w sposobie realizowania projektów i programów
wraz z wskazaniem zakresu i skali potencjalnych nowych projektów:


Sugeruje się położenie szczególnego nacisku na organizację działań skierowanych ku
osobom zmagającym się z problemem długotrwałego bezrobocia, stanowiącego często zarzewie powstawania nowych problemów społecznych i nawarstwiania się już
istniejących. 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 poszukujących 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 zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI.



Grupą, do której w szczególności powinny zostać skierowane kolejne działania są
również dzieci i młodzież. Wynika to z faktu długotrwałego charakteru problemów
społecznych na terenie Bytomia i konieczności zatrzymania niebezpiecznego trendu
dziedziczenia negatywnych wzorców przez osoby młode. Dalsze przeciwdziałanie
zjawiskom społecznym związane jest z koniecznością zminimalizowania skutków
i przyczyn tych zjawisk. W tym zakresie szczególny nacisk położony powinien zostać
na działania z zakresu rozwoju edukacji i posiadanych kompetencji. Szczególnie przydatne byłyby również działania w postaci szkoleń motywacyjnych dla uczniów szkół,
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co pozwoliłoby na zniwelowanie negatywnych wzorców wynoszonych z domów przez
niektóre dzieci i utrwalenie w nich przekonania o potrzebie rozwoju osobistego
i zawodowego. Działania tego typu zrealizowane mogą zostać w ramach działań rewitalizacyjnych RPO WSL 2014-2020 (cel strategiczny 2 Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+). 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 potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych,





Poddziałania 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT,



Poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne - konkurs.

W celu umożliwienia podjęcia zatrudnienia przez m.in. osoby samotnie wychowujące
dzieci, rekomenduje się realizację działań mających na celu zwiększenie dostępu do
placówek wychowania przedszkolnego. Na działania z tego zakresu dofinansowanie
w ramach RPO WSL 2014-2020 można uzyskać z:


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.
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Wymienione działania i poddziałania RPO WSL 2014-2020 są realizowane w ramach
Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na Obszarze Strategicznej Interwencji bądź w trybie konkursowym. Jako beneficjent w ramach ww. działań
i poddziałań może występować zaś jednostka samorządu terytorialnego, jej związek
lub jednostka organizacyjna. Umożliwia to złożenie wniosku o dofinansowanie przez
samorząd

Bytomia.

Projekty

realizowane

w ramach

wymienionych

działań

i poddziałań wpływają zaś bezpośrednio na priorytety inwestycyjne określone
w ramach celów tematycznych związanych ze zwalczaniem bezrobocia, włączeniem
społecznym i wyrównywaniem szans.


Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, zaleca się, aby w sposobie realizowania bieżących i planowanych projektów rewitalizacyjnych w miarę możliwości zadbać
o ścisłe zaangażowanie mieszkańców w proces powstawania nowej infrastruktury
bądź jej modernizacji. Warunkiem akceptacji (i tym samym późniejszym poszanowaniem zmodernizowanych obiektów) jest zaangażowanie społeczności lokalnej
w proces jej powstawania, poprzez co mieszkańcy będą mogli poczuć się elementem
zmian i uznać się „właścicielami” nowych/zmodernizowanych obiektów.



Rekomenduje się, zgodnie z powtarzającymi się wypowiedziami respondentów badania, rozszerzenie działań rewitalizacyjnych poza wyznaczony obszar rewitalizacji.
Zgodnie z RPO WSL 2014-2020 projekty finansowane w ramach rewitalizacji nie mogą
niestety obejmować terenów spoza tego obszaru (tj. projekty wpisane do Gminnego
Programu Rewitalizacji). Z tego względu rekomenduje się organizacje działań miękkich, nie wymagających dużych nakładów finansowych na pozostałym terenie miasta
w ramach pozostałych źródeł finansowania, w tym w ramach podjętych programów
ministerialnych.



W ramach zrealizowany badań, zidentyfikowany został problem depopulacji (w tym
migracji osób młodych). W związku z tym, rekomendowana jest kampania promocyjna miasta, skupiająca się na podkreślaniu wizerunku miasta, jako "miejsca dobrego
do życia". Jednocześnie, taka kampania wpłynęłaby na ograniczenie niepokojącego
zjawiska polegającego na propagowaniu w mediach niekorzystnego i nieprawdziwego
26

wizerunku Bytomia. Polepszenie wizerunku (również zdaniem badanych) wpłynęłoby
na wzrost zainteresowania inwestorów i tym samym, mogłoby wpłynąć na spadek
poziomu bezrobocia. W ramach projektów rewitalizacyjnych RPO WSL 2014-2020 nie
jest możliwe uzyskanie dofinansowania 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 zatem 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:
o 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,

o 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,

o 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,

o 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,
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partnerstwa inwestycyjnego i promocji procesu rewitalizacji miasta Bytom. Umożliwi to podejmowanie w przyszłości działań polegających bezpośrednio na promocji miasta w regionie.
Wymienione działania i poddziałania RPO WSL 2014-2020 są realizowane w ramach Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na Obszarze Strategicznej Interwencji bądź
w trybie konkursowym. Jako beneficjent w ramach ww. działań i poddziałań może występować zaś jednostka samorządu terytorialnego, jej związek lub jednostka organizacyjna. Umożliwia to złożenie wniosku o dofinansowanie przez samorząd Bytomia. Projekty realizowane
w ramach wymienionych działań i poddziałań wpływają zaś bezpośrednio na priorytety inwestycyjne określone w ramach celów tematycznych związanych ze zwalczaniem bezrobocia,
włączeniem społecznym i wyrównywaniem szans.
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Załącznik 1 – wzory wykorzystanych narzędzi badawczych
Scenariusze wywiadów grupowych:
Instrukcja dla moderatorów do przeprowadzenia zogniskowanych wywiadów grupowych.

Uwagi ogólne!


Proszę unikać sformułowań takich jak wykluczenie, zjawisko negatywne, patologia, podopieczny, 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 pomocnicze z sekcji „proszę dowiedzieć się”. Jeśli nie, proszę o to dopytać.



Jeśli jakiś (nieuwzględniony w scenariuszu) poruszony przez badanego wątek okaże się interesujący, 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. Wywiad
i kościołów,

z przedstawicielami

stowarzyszeń

pozarządowych,

związków

wyznaniowych

1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem rewitalizacja?
2. Czy dotąd uczestniczyliście Państwo w działaniach realizowanych w ramach rewitalizacji?
3. Jakie jest Państwa zdanie na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
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4. Czy Państwa zdaniem przedsięwzięcia rewitalizacyjne są skuteczne? Dlaczego tak/dlaczego
nie?
5. Jakie są obecnie najpoważniejsze problemy występujące w mieście?
6. Jakie grupy mieszkańców/interesariuszy powinny w dalszym ciągu pozostawać objętymi
wsparciem w ramach rewitalizacji?
7. Jakie zadania powinny być kontynuowane?
8. Czy zgłosili Państwo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach nowego programu [Gminny
Program Rewitalizacji. Bytom 2020+]?
B. Wywiad grupowy z przedstawicielami publicznych placówek oświatowych i świadczących usługi
edukacyjne - dyrektorowie lub wyznaczone przez nich osoby będące przedstawicielami bytomskich
szkół, przedszkoli i żłobków, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na
rzecz rozwoju systemu edukacji (przykładowo Stowarzyszenia Niezależnej Grupy Popularyzatorów
Nauki EKSPERYMENTATORZY)
1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem rewitalizacja?
2. Czy dotąd uczestniczyliście Państwo w działaniach realizowanych w ramach rewitalizacji?
3. Jakie jest Państwa zdanie na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w zakresie edukacji?
4. Czy Państwa zdaniem przedsięwzięcia rewitalizacyjne są skuteczne? Dlaczego tak/dlaczego
nie?
5. Jaki jest poziom zaangażowania mieszkańców, władz w organizowane na terenie Miasta
działania/przedsięwzięcia rewitalizacyjne związane z edukacją, kulturą?
6. Jakie zadania powinny być kontynuowane?
7. Czy zgłosili Państwo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach nowego programu [Gminny
Program Rewitalizacji. Bytom 2020+]?

C. Wywiad grupowy z przedstawicielami przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych działających
na terenie Miasta
1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem rewitalizacja?
2. Czy dotąd uczestniczyliście Państwo w działaniach realizowanych w ramach rewitalizacji?
3. Jakie są Państwa odczucia związane z działaniami i przedsięwzięciami, które podejmuje
Miasta w zakresie gospodarki? (przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiadające zdiagnozowanym problemom gospodarczym)
4. Czy Państwo w nich uczestniczyliście?
5. Czy uważają je Państwo za skuteczne? Dlaczego tak/dlaczego nie?
6. Które z dotąd zrealizowanych przedsięwzięć/zadań w zakresie przedsiębiorczości/gospodarki powinny być kontynuowane?
7. Czy zgłosili Państwo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach nowego programu [Gminny
Program Rewitalizacji. Bytom 2020+]?
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D. Wywiad grupowy z jednostkami i organizacjami świadczącymi usługi społeczne, ze szczególnym
uwzględnieniem Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Integracji Społecznej, Bytomskiego Centrum Wsparcia
1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem rewitalizacja?
2. Czy dotąd uczestniczyliście Państwo w działaniach realizowanych w ramach rewitalizacji?
3. Jakie jest Państwa zdanie na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
4. Czy Państwa zdaniem przedsięwzięcia rewitalizacyjne są skuteczne? Dlaczego tak/dlaczego
nie?
5. Czy Państwa klienci włączają się/włączani są w przedsięwzięcia rewitalizacyjne? Dlaczego
tak/dlaczego nie?
6. Jakie grupy mieszkańców/interesariuszy powinny w dalszym ciągu pozostawać objętymi
wsparciem w ramach rewitalizacji?
7. Jakie zadania powinny być kontynuowane?
8. Czy Państwa klienci włączają się/włączani są w przedsięwzięcia rewitalizacyjne?
9. Czy zgłosili Państwo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach nowego programu [Gminny
Program Rewitalizacji. Bytom 2020+]?
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