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Mapa rewitalizacji

Podobszary włączone do obszaru rewitalizacji
8 – Bobrek
10 – Śródmieście
11 – Śródmieście Zachód
12 – Rozbark
13 – Śródmieście Północ

19 – Kolonia Zgorzelec
24 – teren dawnej KWK Rozbark
25 – teren dawnej KWK Szombierki
26 – teren dawnej Huty Zygmunt
27 – teren KWK Centrum

28 – teren inwestycyjny Miechowice
29 – teren dawnej Huty Bobrek
30 – EC Szombierki + Pola Szombierskie
31 – rezerwat przyrody Żabie Doły
32 – tereny poprzemysłowe Orzeł Biały
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Rewitalizacja – poznaj podstawy
Pojęcia związane z procesem rewitalizacji
Ustawa o rewitalizacji z 9 października 2015 roku – stwarza
ramy prawne do kompleksowej rewitalizacji polskich miast,
zachęcając samorządy do prowadzenia tego procesu. Szacuje się, że w Polsce znaczna część obszarów miejskich jest
zdegradowana (zamieszkuje ją ok 2,4 mln ludzi). Ustawa
zakłada m.in. tworzenie gminnych programów rewitalizacji,
daje też samorządom możliwość ustanawiania Specjalnych
Stref Rewitalizacji.
Rewitalizacja – stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.
W Bytomiu podstawą dla procesu rewitalizacji jest dokument
pn. „Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+”, przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXXVIII/487/17 w dniu
27 lutego 2017 roku.
Komitet Rewitalizacji – wspiera działania prezydenta miasta
w obszarze działań związanych z rewitalizacją oraz stanowi
forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy. W skład komitetu wchodzą interesariusze
rewitalizacji, to znaczy osoby, które mieszkają i pracują na
obszarze rewitalizacji, właściciele i zarządcy budynków z obszaru rewitalizacji oraz wskazani przez prezydenta pracownicy
miejskich jednostek, w szczególności zajmujący się procesem
rewitalizacji w mieście. Komitet Rewitalizacji Bytomia liczy
15 członków (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny).
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Specjalna Strefa Rewitalizacji – obszar, na którym przez maksimum 10 lat można tworzyć specjalne warunki – ułatwienia
w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania
dotacji remontowych oraz zwalniania z trybu przetargowego.
Na takim terenie gmina ma m.in. pierwszeństwo przy zakupie
nieruchomości. SSR została uchwalona w Bytomiu 26 lutego
2018 roku. Obejmuje Rozbark, Bobrek i Śródmieście.
Obszar Strategicznej Interwencji – obszar problemowy, gdzie
występuje największa degradacja społeczna, gospodarcza,
przestrzenna i środowiskowa. Strategia Rozwoju Województwa
Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+ wskazuje Bytom jako taki obszar, tj.
ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji
(tzw. poziom I) oraz obszar o najwyższym natężeniu problemów
w województwie śląskim. Bytom został wskazany w umowie
partnerstwa jako Obszar Strategicznej Interwencji, co było
bezpośrednią przyczyną realizacji projektu pilotażowego.
W Bytomiu realizowany jest projekt pilotażowy w zakresie
rewitalizacji pn. „Bytom OdNowa – innowacyjne projekty
mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”, finansowany
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014–2020. Oprócz Bytomia projektami pilotażowymi w zakresie rewitalizacji objęte zostały także Łódź i Wałbrzych.
Projekty pilotażowe umożliwiają tym miastom wypracowanie
modelowych i innowacyjnych działań wpływających na
rozwiązanie problemów na obszarach rewitalizacji i wyprowadzenie ich z kryzysu. Na wypracowanych działaniach
mogą opierać się inne miasta w Polsce.

Organizacje pozarządowe a rewitalizacja
Rola NGO w procesie zmian

Organizacje pozarządowe (NGO) są najbliżej ludzi, znają ich
problemy i wiedzą, jakiej pomocy oczekują. To ważni i pożądani
partnerzy miasta w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych. Dlatego ich rola w procesie rewitalizacji jest nieoceniona. Trzeba
również podkreślić, że polski rząd kieruje do NGO zaproszenie
do udziału w procesie zmian, zakładając, że każde działanie
samorządu musi być skonsultowane ze społeczeństwem.
Gminy mają zapraszać mieszkańców do współdecydowania
o losie lokalnej społeczności, w której żyją. Tak mówi ustawa
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.
W Bytomiu jest szereg narzędzi, które pomogą organizacjom
pozarządowym włączyć się w proces rewitalizacji. Pamiętajmy,
że wszystkie działania muszą wynikać z „Gminnego Programu
Rewitalizacji. Bytom 2020+”, który zawiera opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. projektów i innych działań (m.in.
o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym,
edukacyjnym, naukowym czy zdrowotnym) ukierunkowanych
na osiągnięcie jego celów.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny pobudzać aktywność
środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Powinny też przeciwdziałać
zjawisku wykluczenia społecznego w obszarach zagrożonych
patologiami społecznymi.
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają prowadzić do
polepszenia jakości życia mieszkańców, pozwolić na
trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego,
stanu środowiska i zabudowy, zachęcić ludzi, by nie
wyprowadzali się z centrów miast.
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Działania, jakie mogą realizować
organizacje pozarządowe

Propozycje projektów adresowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji
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1.

2.

3.

Organizacja imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych czy
edukacyjnych, które integrują i aktywizują lokalną społeczność do
częstszego korzystania z przestrzeni
publicznych.

Organizacja warsztatów, kursów,
szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu np. osób
bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych.

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują w podobszarach rewitalizacji, w szczególności zajęć wyrównujących szanse
edukacyjne uczniów oraz rozwijających ich zainteresowania.

4.

5.

6.

Organizacja konkursów dla podmiotów prowadzących działalność
w podobszarach rewitalizacji (np.
na najładniejszy balkon, witrynę
świąteczną).

Organizacja konkursów dla właścicieli nieruchomości (np. na najciekawiej zagospodarowane podwórko),
które mają pobudzić ich do podejmowania działań na rzecz poprawy
warunków życia mieszkańców, ożywiania przestrzeni oraz poprawy jej
estetyki.

Organizacja okresowych targowisk,
jarmarków na terenach wskazanych
do rewitalizacji w celu ożywienia
przestrzeni.
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Ciekawym przykładem organizacji pozarządowych, które realizują w Bytomiu projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, są m.in.:

1.

2.

3.

4.

Grupa Pedagogów Ulicy
UNO działająca pod auspicjami Centrum Misji
i Ewangelizacji Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP realizuje projekty pn. „Szkoła Mobilna
– zajęcia profilaktyczne
dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją
w rejonie Bobrka i Rozbarku” oraz „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
w postaci pracy podwórkowej”.

Fundacja Inicjatywa będzie realizować projekt
„Program Aktywności
Lokalnej – Śródmieście”.

Stowarzyszenie Odkrywka realizuje projekt „Republika dziecięca”.

Bytomska Radość Życia
realizuje projekt „W partnerstwie skuteczni – dostępne i efektywne usługi
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w mieście Bytom”. Partnerem projektu jest Gmina Bytom/Dom Pomocy
Społecznej dla Dorosłych
w Bytomiu.
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Działania, jakie mogą realizować
organizacje pozarządowe
Skąd czerpać fundusze?

Na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych organizacje
pozarządowe mogą pozyskiwać środki z wielu źródeł, nie
tylko z funduszy unijnych. Finansować mogą je m.in.: gmina,
przedsiębiorcy, osoby fizyczne.

Szczegółowy wykaz źródeł finansowania projektów znajduje się w poradniku Publiczne, komercyjne i filantropijne źródła finansowania projektów

rewitalizacyjnych (infrastrukturalnych i społecznych) w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji.
BYTOM 2020+” wydanym przez Urząd Miejski
w Bytomiu w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji.
Podręcznik można bezpłatnie pobrać ze strony
www.bytomodnowa.pl.

Przykładowe źródła finansowania:
1. Unia Europejska

5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

2. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

6. Mały grant

3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

7. Crowdfunding

4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Większość instytucji finansujących projekty rewitalizacyjne
wymaga, aby były one ujęte w zapisach gminnego programu
rewitalizacji – na liście projektów podstawowych lub uzupeł-
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8. Fundraising

niających. Przed podjęciem decyzji o aplikowaniu o dofinansowanie warto sprawdzić, czy projekt został objęty zapisami
„GPR. Bytom 2020+”.

Unia Europejska
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
W ramach funduszy unijnych organizacje pozarządowe, chcące
realizować działania rewitalizacyjne, mogą korzystać z programów krajowych:

Działając w „trzecim sektorze”, można sięgnąć też po dotacje
poszczególnych ministerstw, pod warunkiem, że cel, na jaki
zostanie ona przeznaczona, będzie zgodny z założeniami
danego ministerstwa.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
www.miir.gov.pl

›› Wiedza Edukacja Rozwój
Finansowane działania to m.in.: wsparcie osób bezrobotnych
do 30. roku życia. Program obejmuje również m.in. działania
wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, rozwój ekonomii społecznej, rozwój innowacji społecznych, tj.
wypracowanie i testowanie nowych rozwiązań istniejących
problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej,
kształcenia przez całe życie i zdrowia.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pełni funkcję Krajowego
Punktu Kontaktowego odpowiedzialnego za wdrażanie funduszy norweskich w Polsce. Organizacje pozarządowe mogą
sięgać po środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To bezzwrotna pomoc państw: Norwegii, Islandii
i Liechtensteinu przyznawana nowym członkom UE.
Więcej informacji na temat finansowania na www.eog.gov.pl

›› Infrastruktura i Środowisko
Finansowane działania m.in.: w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rozwoju dziedzictwa kulturowego
oraz zasobów kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
tzw. mecenat są podstawą ubiegania się o środki na zadania
z zakresu kultury realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje kultury, instytucje filmowe, szkoły
i uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz podmioty
gospodarcze.

Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych
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Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
www.slaskie.pl
Strona internetowa slaskie.pl powinna być regularnie odwiedzana przez przedstawicieli „trzeciego sektora”. Urząd
Marszałkowski ogłasza tam konkursy m.in. dla organizacji
pozarządowych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
www.rops.pl
Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powinny
zainteresować organizacje pozarządowe, które chcą działać
w obszarze ekonomii społecznej. Ośrodek ogłasza konkursy
i przyznaje dotacje na działania z zakresu pomocy społecznej
i polityki społecznej. Organizuje też kursy i szkolenia z zakresu ekonomii społecznej.

ROPS na bieżąco aktualizuje wykaz wszystkich działających
w województwie śląskim ośrodków wsparcia i podmiotów
ekonomii społecznej, w tym: Centrów Integracji Społecznej,
Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, spółdzielni
socjalnych, spółdzielni pracy.
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Mały grant na realizację zadań publicznych
Mały grant to dotacja udzielana w trybie pozakonkursowym
na realizację projektu. Określa go ustawa z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację małych grantów w Bytomiu organizacje

pozarządowe w jednym roku kalendarzowym mogą otrzymać
maksymalnie 20 tys. zł na realizację 2 zadań (po 10 tys. zł
dotacji dla jednego zadania).
Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Bytomiu.

Wniosek powinien zawierać: opis rodzaju zadania publicznego; tytuł zadania; termin realizacji; dane oferenta;
zakres rzeczowy zadania: opis celu,
miejsca realizacji, grup odbiorców,
przewidywanego do wykorzystania

wkładu osobowego lub rzeczowego,
zakładanych rezultatów; szacunkową
kalkulację kosztów.
Po pozytywnej ocenie wniosku zostaje
podpisana umowa, w której określone
zostają warunki realizacji zadania.

Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych
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Crowdfunding

Fundraising

To propozycja dla osób pomysłowych, które nie mają środków
na realizację jakiegoś projektu. Na specjalnie w tym celu założonej platformie internetowej można zorganizować zbiórkę
pieniędzy na realizację projektu, oferując ofiarodawcom jakąś
korzyść. Wokół pomysłu, projektu tworzy się zainteresowana
nim grupa społeczna.

To forma zbierania pieniędzy na cele społeczne, najczęściej
charytatywne. Na specjalnie założonej platformie internetowej
można dokonywać wpłat na określony cel. Osoby indywidualne,
firmy czy fundacje proszą darczyńców o pomoc. Najczęściej
chodzi o działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową. O wsparcie proszą też domy dziecka, szpitale, hospicja,
muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie
inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

Ciekawostka
Prototypem crowdfundingu była subskrypcja,
popularna w XVIII, a nawet jeszcze w XIX wieku. Kompoztytor proponował zakup utworu
zamożnym melomanom, i kiedy zgromadził
wystarczającą liczbę subskrybentów, co dawało
gwarancję, że utwór nie przyniesie strat, podejmował się druku. Dzięki subskrypcji ukazywały
się najwcześniejsze utwory Beethovena.

W roku 1997 amerykańscy fani grupy Marillion w wyniku
przeprowadzonej w internecie kampanii zebrali 60 tysięcy
dolarów na sfinansowanie trasy koncertowej zespołu po
Stanach Zjednoczonych. W późniejszym czasie zespół Marillion wykorzystał tę metodę finansowania przy tworzeniu
albumów Anoraknophobia, Marbles i Happiness Is The Road
(za Wikipedią).

12
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W 2017 roku w Bytomiu w ramach fundraisingu
fundacja IOGT Polska zbierała pieniądze na adaptację oraz uruchomienie stacjonarnego klubu
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci
wykazujących problem z adaptacją społeczną
na terenie Bytomia.
Więcej informacji na stronie:
www.instytutfundraisingu.pl oraz
www.crowdfunding.pl

Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych
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Działania realizowane przez organizacje
pozarządowe
Budżet obywatelski

Budżet obywatelski jest dla miasta formą aktywizacji jego mieszkańców. To
oni najlepiej wiedzą, czego brakuje w ich
dzielnicy. Budżet obywatelski jest jedną
z ważniejszych przestrzeni, w której roz-

wija się dialog pomiędzy urzędnikami
a społecznością lokalną.

wydatkowana część miejskich pieniędzy.
Projekt dotyczący danej dzielnicy może
złożyć każdy jej mieszkaniec.

Również bytomianie mają możliwość decydowania o tym, na co powinna zostać

Budżet obywatelski – to proste! Zgłoś swój projekt!
1. Poczekaj na ogłoszenie naboru.
2. Wypełnij specjalny formularz.
Podaj w nim tytuł projektu, jego
szacunkowy koszt, opis i krótkie
uzasadnienie.
3. Zadbaj o to, by Twój projekt miał
poparcie odpowiedniej liczby osób
z Twojej dzielnicy.
4. Dostarcz wypełniony formularz
do Urzędu Miejskiego (osobiście,
listownie lub drogą elektroniczną).
5. Jeśli zgłoszona przez Ciebie
propozycja okaże się możliwa do
realizacji, Twój projekt zostanie
przekazany do oceny zespołowi

14
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do spraw budżetu obywatelskiego.
Zespół oceni wartość społeczną
projektu, a następnie zadecyduje,
czy trafi on pod głosownie mieszkańców.
6. Na Twój projekt głosować mogą
ci mieszkańcy Twojej dzielnicy,
którzy posiadają pełną zdolność
do czynności prawnych.
7. Po zebraniu wszystkich projektów
następuje liczenie głosów. Jeżeli
Twój projekt jest w grupie, która
zdobyła ich najwięcej, oznacza to,
że został wybrany do realizacji –
gratulujemy!

Formularze, na których
należy zgłaszać projekty,
są dostępne:
›› na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego
w Bytomiu,
›› w Biuletynie Informacji
Publicznej,
›› w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego
w Bytomiu, przy ul. Parkowej 2,
›› w punktach konsultacyjnych.

Działania realizowane przez organizacje
pozarządowe
Inicjatywa lokalna

Zgodnie z definicją inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji
zadań publicznych. To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.
Inicjatywa lokalna to wspólne przedsięwzięcie, które nie
jest tożsame ze zleceniem zadania mieszkańcom lub pokryciem przez samorząd kosztów ich pomysłu. Inicjatywa
lokalna to najwyższa forma partycypacji społecznej, gdzie
mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się
realizacji zadania publicznego. Inicjatywa lokalna dotyczy
zadań publicznych, które dany samorząd ma do realizacji.
Zakres zadań gminy, powiatu i województwa różni się od siebie.

Urząd Miejski w Bytomiu wydał poradniki dotyczące
m.in. inicjatyw lokalnych. Są one dostępne w Urzędzie
Miejskim oraz na stronie www.bytomodnowa.pl.

Jak opracować wniosek?
Bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mieszkańcy mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy
lokalnej. Trzeba opisać nazwę zadania, działania zaplanowane
w ramach inicjatywy lokalnej, grupę zaangażowanych mieszkańców, miejsce, termin i czas realizacji zadania. Wniosek
powinien zawierać również harmonogram prac i opis wpływu
na społeczność lokalną.

Inicjatywa lokalna krok po kroku:
1. Złożenie wniosku.
2. Weryfikacja formalna i ewentualne uzupełnienie wniosku.
3. Rozpatrzenie wniosku.
4. Opracowanie harmonogramu i kosztorysu
zadania.
5. Zawarcie umowy pomiędzy jednostką
samorządu a wnioskodawcą.
6. Rozliczenie inicjatywy – sporządzenie sprawozdania przez organizację pozarządową.

Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych
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Co warto wiedzieć, planując realizację inicjatywy lokalnej?
1. Skąd mogę uzyskać pomoc przy planowaniu inicjatywy/
przygotowywaniu wniosku?
Biuro Organizacji Pozarządowych chętnie udzieli Ci informacji, pomoże przy pisaniu wniosku dotyczącego Twojej
okolicy lub wskaże inną drogę realizacji Twoich pomysłów.
2. Czy jest określony termin składania wniosków?
Nie, wnioski można składać przez cały rok.
3. Czy jest określony limit środków, który urząd może
przeznaczyć na wsparcie mojej inicjatywy?
Nie ma takiego limitu, przy ocenie wniosków urząd każdorazowo przeprowadza analizę możliwości zaangażowania
środków budżetowych na zakup usług/materiałów postulowanych przez wnioskodawców. Możliwe jednak, że przy wnioskach wymagających zaangażowania znacznych środków
urząd zwróci się z pytaniem o możliwość zawężenia zakresu proponowanego zadania, bo jego realizacja w całości nie
będzie możliwa, przynajmniej w danym roku budżetowym.

16
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4. Czy każdy pozytywnie oceniony wniosek jest realizowany?
Nie, zależy to od możliwości zabezpieczenia środków w budżecie jednostki, która miałaby ten wniosek realizować.
W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w postulowanym przez Ciebie czasie, urząd może zaproponować,
że wpisze zadanie do swojego budżetu na następny rok.
Może też okazać się, że urząd albo inna instytucja/organizacja planuje w dzielnicy podobne wydarzenie/działania.
Możliwe jest również, że ze względu na specyfikę wniosku,
urząd zaproponuje inne formy realizacji tego pomysłu.
5. Jak zwiększyć szanse powodzenia naszego projektu?
Zaangażuj w przygotowanie inicjatywy jak najwięcej przyjaciół/sąsiadów. Pamiętaj, że Twoim wkładem rzeczowym
mogą być przedmioty lub usługi przekazane np. przez sponsora, ze zbiórki lub akcji crowdfundingowej (finansowanie
społecznościowe).
6. Jakie są inne możliwości realizacji projektów?
W przypadku braku środków na realizację inicjatywy lokalnej możesz próbować zrealizować swój pomysł w ramach
budżetu partycypacyjnego czy w porozumieniu z lokalną
organizacją pozarządową z dotacji w ramach otwartego
konkursu ofert, lub pozyskać grant.
(źródło: www.inicjatywa.um.warszawa.pl)

W Bytomiu w ramach projektu pilotażowego
„Innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój
inicjatyw społecznych” zorganizowano w 2017
roku kilka inicjatyw lokalnych:

1. Sąsiedzkie spotkania przy grach planszowych
VII Festiwal Gier Planszowych w SP nr 4 to wydarzenie,
które zgromadziło w potyczkach turniejowych ponad
400 osób. Po raz pierwszy były to nie tylko dzieci, ale

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu

Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych

17

również dorośli, sąsiedzi z pobliskich ulic.
2. „Podwórko, jako centrum sąsiedzkie”
Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Żeromskiego 20 wykonali na swoim podwórku prace porządkowe oraz poprawili
stan nawierzchni, układając kostkę brukową. W planie jest
jeszcze odnowienie miejsca do grillowania, posianie trawy
i wykonanie muralu.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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3. Wystawa „Bytomskie Kamienice”
Wystawa pokazała dawny i obecny stan kamienic oraz zabytków
centralnej przestrzeni miejskiej. Wystawę poprzedził spacer,
podczas którego również powstawały zdjęcia. To uwieczniona
fotografią historia Bytomia.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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4. Zimowe spotkania sąsiedzkie „Zrób sobie prezent”
W czasie spotkania odbyły się warsztaty dla małych i dużych
w zakresie decoupage’u i rzeźbienia w masie papierowej.
Towarzyszyła im wzajemna, bezpłatna wymiana i możliwość
przekazania ubrań. Zainteresowani procesem rewitalizacji
miasta mogli zasięgnąć wiedzy w punkcie informacyjnym.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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5. „Przekazanie Światła”
Warsztaty plastyczne dla dzieci nawiązujące do tradycji
związanych ze wspomnieniem św. Łucji. Podczas spotkania
uczestnicy wykonywali wianki. Dzięki krótkiej prezentacji
poznali także historię św. Łucji oraz tradycję związaną ze
Świętem Światła. Po kończącej wydarzenie procesji ze światłem na uczestników czekał słodki poczęstunek.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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Pomóżmy sobie nawzajem
Wolontariat a rewitalizacja

Jednym ze sposobów, w jaki organizacje pozarządowe wspierają osoby wykluczone, jest wolontariat – inaczej bezpłatne
wykonywanie usług na rzecz określonych grup społecznych.
Można wyróżnić kilka form wolontariatu, m.in.:
›› wolontariat w NGO – rodzaj podejmowanych działań
zależy od profilu danej organizacji, a praca wolontariusza
może obejmować szeroki zakres obowiązków – od bezpośredniej realizacji projektów i organizacji różnego rodzaju
eventów czy konferencji przez zbiórki pieniędzy i żywności po współpracę z dziećmi z trudnych środowisk,
›› wolontariat sportowy – wolontariusze wspierają kluby
sportowe lub organizatorów różnych wydarzeń sportowych,
›› wolontariat szkolny – uczniowie, nauczyciele, rodzice
i absolwenci wspólnie realizują działania na rzecz społeczności szkolnej,
›› wolontariat seniorów – seniorzy niosą pomoc potrzebującym, dzielą się swoim doświadczeniem i wolnym
czasem,
›› e-wolontariat – to wolontariat realizowany wirtualnie,
w ramach którego udzielana jest pomoc np. przy administrowaniu stroną internetową organizacji pozarządowej,
pisaniu tekstów promocyjnych, obsłudze mediów społecznościowych lub nawet udzielaniu psychologicznego
wsparcia za pośrednictwem czatu internetowego.
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Bank Wolontariatu a Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich
W wielu krajach na świecie funkcjonują banki/agencje, które
umożliwiają ludziom niesienie wzajemnej pomocy. W myśl
zasady, że każdy ma jakąś wartość, każdy coś potrafi i może
pomóc drugiemu człowiekowi.
Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich dotyczy wymiany usług
wyłącznie między osobami fizycznymi, natomiast Bank Wolontariatu adresowany jest do osób, które wykonują określone
zadania na rzecz konkretnej instytucji, która w myśl przepisów może korzystać z pracy wolontariuszy (np. organizacja
pozarządowa). Aby zgłosić swoje usługi i potrzeby w ramach
banku wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, należy wypełnić
specjalny formularz i określić, w czym potrzebujemy pomocy
lub jak możemy pomóc.
Bank Wolontariatu oraz Bank Wzajemnych Usług Sąsiedzkich
uruchomione zostały w Bytomiu w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji.

Szczegóły na:
www.bytomodnowa.pl
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Pomagaj, zarabiaj, daj pracę
Działalność zarobkowa dla NGO

Organizacje pozarządowe, które chciałyby wziąć udział w pracach na rzecz osób wykluczonych społecznie, mogą rozważyć
również działalność zarobkową. Są ku temu odpowiednie
narzędzia:
›› ekonomia społeczna – sfera aktywności obywatelskiej,
która poprzez działalność ekonomiczną i działalność
pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną,
tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych
użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego)
oraz rozwojowi lokalnemu. To działalność o celach
głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są przeznaczane na te cele lub na rzecz
wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i zwiększenie dochodu właścicieli
(za: www.mpips.gov.pl/ekonomia-spoleczna-i-solidarna)

›› spółdzielnia socjalna – to specyficzna forma spółdzielni
pracy posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem
działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim
prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu
o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą,
ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym
w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.
Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz
ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(za: www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519).

Przykładem działań w ramach ekonomii społecznej w Bytomiu jest Zakład Aktywności Zawodowej „Świetlik”
prowadzony przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Znajdują
w nim zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Dodajmy, że „Świetlik”, oferujący
organizację imprez okolicznościowych, noclegi i usługi pralnicze, doskonale radzi sobie na rynku komercyjnym.
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Czynnikiem warunkującym prowadzenie działań w ramach ekonomii społecznej
lub spółdzielni socjalnej jest aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Poradnik o rewitalizacji dla organizacji pozarządowych

25

Aktywni mieszkańcy Bytomia
Rola partycypacji społecznej

W procesie rewitalizacji partycypacja społeczna odgrywa
ogromną rolę. Najkrócej mówiąc to bezpośrednie uczestnictwo obywateli w życiu społecznym, w działaniach zbiorowych podejmowanych w społecznościach, w których żyją
na co dzień. W szczególności chodzi tu o aktywną obecność

obywateli w procesie powstawania i funkcjonowania (lokalnych) grup obywatelskich i organizacji pozarządowych. Warto
pamiętać, że partycypacja społeczna może przejawiać się
również w mniej zorganizowanej formie, np. poprzez udział
w konsultacjach społecznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mają okazję wypowiedzieć się na temat tego, co dzieje się w mieście.
Zapraszani są do udziału w konsultacjach społecznych, opiniują m.in. projekty uchwał Rady Miejskiej, na
przykład Rada Seniorów opiniuje uchwały RM mające wpływ na życie osób starszych w mieście.
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Od kilku lat w Bytomiu działa Bytomska Rada Działalności
Pożytku Publicznego.
W jej skład wchodzą przedstawiciele władz miasta i organizacji
pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych).
Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje projekty
uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery pożytku publicznego. Pomaga też rozstrzygać ewentualne spory
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a miastem.

Trwająca w mieście rewitalizacja stwarza kolejną możliwość
wpływu obywateli na zachodzące w Bytomiu zmiany. Mogą
zostać członkami Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji składa się z przedstawicieli sektorów:
społecznego, gospodarczego i publicznego. Kandydatury
poszczególnych członków sektorów w trakcie naboru muszą
być poparte rekomendacjami oraz listami poparcia. Zatem
członkami Komitetu Rewitalizacji muszą być osoby aktywne
i znające problemy miasta. Pierwsza kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa 2 lata, kolejne potrwają 3 lata.

Kontakt z Bytomską
Radą Działalności
Pożytku Publicznego:
Biuro Organizacji
Pozarządowych,
Rynek 26
Kontakt z Komitetem
Rewitalizacji:
Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Rewitalizacji Bytomia
i Funduszy Europejskich,
ul. Parkowa 2
Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Rewitalizacji.
Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu
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Organizujesz imprezę? Zapisz to w plannerze!
Czym jest PLANNER NGO?

By dowiedzieć się, jakie działania podejmują funkcjonujące w naszym mieście organizacje, nie trzeba już odwiedzać
szeregu stron i profili. Urząd Miejski w Bytomiu uruchomił
specjalną platformę, dzięki której łatwiej będzie planować
wydarzenie, by nie kolidowało ono z imprezą innej organizacji
pozarządowej.

Planner NGO – elektroniczny kalendarz imprez
i wydarzeń prowadzony jest przy użyciu kalendarza Google i może zostać umieszczony na
dowolnej stronie internetowej. Jego administratorem jest Biuro Organizacji Pozarządowych.

Dla zainteresowanych dostępny jest także miejski
przewodnik dla organizatorów imprez. Można
dowiedzieć się z niego, jak zorganizować imprezę
krok po kroku – od pomysłu po wymagane zgody.
Znajduje się on na stronie: www.bytom.pl.
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Informacja dotycząca imprezy powinna zawierać: tytuł wydarzenia, datę wydarzenia (bądź zakres dat), przedział godzinowy,
miejsce, krótki opis (najistotniejsze informacje o imprezie
wraz z informacją o odpłatności za udział w wydarzeniu). Do
informacji należy również dołączyć dane osoby do kontaktu
ze strony organizatora imprezy/wydarzenia (imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail).
Jeśli prowadzisz organizację i chcesz dodać wydarzenie lub
masz swój kalendarz, który chcesz dołączyć, wyślij informację
na: planner.ngo@gmail.com.
Planner dostępny jest na stronie www.bytom.pl.

W Plannerze mogą zostać ujęte różne formy przedsięwzięć, na przykład wyścigi,
turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, konferencje, seminaria, warsztaty,
konkursy, przeglądy, wystawy, akcje charytatywne czy inicjatywy społeczne.
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Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rewitalizacji?
Poniżej znajdziesz niezbędne dane:

Biuro Organizacji Pozarządowych
Rynek 26/5
tel.: 32 388 33 47
e-mail: pozarzadowe@um.bytom.pl
www.bytomodnowa.pl

Komitet Rewitalizacji
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich
ul. Parkowa 2
tel.: 32 283 62 27
www.bytomodnowa.pl

Blog prawno-finansowy O co pytają bytomianie?
www.bytomodnowa.pl

Poradnik Publiczne, komercyjne i filantropijne źródła
finansowania projektów rewitalizacyjnych
www.bytomodnowa.pl

Bank Wolontariatu i Wzajemnych Usług Sąsiedzkich
Rynek 26/5
tel.: 32 388 33 47
e-mail: pozarzadowe@um.bytom.pl
www.bytomodnowa.pl
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Badanie jakości życia mieszkańców
www.bytomodnowa.pl
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URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel.: 32 283 62 27 | faks: 32 283 62 27
e-mail: zf@um.bytom.pl
www.bytomodnowa.pl
Materiał bezpłatny

Redakcja:
.bringMore advertising we współpracy
z Urzędem Miejskim w Bytomiu
Opracowanie graficzne i realizacja:
.bringMore advertising
www.bringmore.pl

Publikacja przygotowana w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom OdNowa –
innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” finansowanego ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020

