
Niezbędnym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świerzno do 2023 roku jest 

proces włączenia społeczności lokalnej w proces rewitalizacji. Poza Wytycznymi, które wymieniają 

"realizację zasady partnerstwa i partycypacji" jako jedną z podstawowych cech programu 

rewitalizacji, jej znaczenie w procesie tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji określa również 

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który został wypracowany przez samorząd gminny 

 z pomocą ekspertów zewnętrznych przy współudziale mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli 

instytucji publicznych i prywatnych (w tym organizacji pozarządowych) działających na terenie gminy 

Świerzno.  Prace nad przygotowaniem LPR, jego realizacja oraz aktualizacja oparte są na współpracy 

ze  wszystkimi grupami interesariuszy, a zwłaszcza ze społecznością obszaru zdegradowanego 

 i rewitalizacji. 

Proces partycypacji społecznej umożliwia społeczności lokalnej czynny udział w kształtowaniu 

przestrzeni wokół siebie oraz działanie na rzecz własnych interesów. Interesariusze byli źródłem 

informacji nt. problemów, potencjałów i potrzeb gminy Świerzno, a następnie obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji. Na spotkaniach konsultacyjnych (oraz dzięki innym metodom 

partycypacji) udało się wyznaczyć obszar rewitalizacji a następnie wyznaczyć wizję i cele dla obszarów 

rewitalizacji. Mieszkańcy oraz pozostali użytkownicy obszaru zdegradowanego i rewitalizacji 

zidentyfikowali i zweryfikowali przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne (wymienione  

we wcześniejszym rozdziale). Zarówno spotkania konsultacyjne, jak i  video-konferencje 

zorganizowane w trakcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, wywarły korzystny wpływ na 

integrację społeczności lokalnej wokół przedsięwzięć i projektów na rzecz poprawy stanu obszaru 

zdegradowanego i rewitalizacji.  

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji gminy Świerzno na każdym etapie tego 

procesu (opracowania, wdrażania, monitorowania i aktualizacji LPR). Poniżej przedstawiono 

zestawienie metod partycypacyjnych wykorzystanych podczas tworzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Świerzno do 2023 roku.  

 

Działania uspołeczniające LPR. 

Ankietyzacja - Czas trwania ankietyzacji: 2 tygodnia Ankieta była dostępna na: na stronie internetowej 

gminy, w Urzędzie Gminy. Ankieta identyfikująca i charakteryzująca elementy jakości życia 

mieszkańców gminy Świerzno oraz wskazująca problemy 

 

I spotkanie konsultacyjne 

 

Prezentacja głównych założeń i celu LPR, przedstawienie podstaw formalno-prawnych LPR, 

przedstawienie korzyści z funkcjonowania LPR 

Liczba przybyłych osób: 15 

Wzrost świadomości mieszkańców i interesariuszy w zakresie LPR 

 

II spotkanie konsultacyjne - Spotkanie w Urzędzie Gminy  

 

Liczba uczestników: 20 



 

Przedstawienie wyników ankiet oraz postawienie diagnozy dla gminy Świerzno 

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Świerzno do 2023 roku - konsultacje społeczne 

 

Udostępnienie dokumentu do konsultacji społecznych, Zawieszenie dokumentu na stronie www  

Udostepnienie dokumentu w Urzędzie Gminy 

 

Opinia mieszkańców i interesariuszy w zakresie treści LPR 

 

II spotkanie konsultacyjne 

 

Omówienie końcowej wersji LPR dla gminy Świerzno 

 

Liczba przybyłych osób: 21 

 

Ostateczna wersja dokumentu 

 

Proces partycypacji społecznej obejmuje również fazę realizacji, monitoringu i aktualizacji LPR i 

dotyczy on okresu do 2023 r. Ponieważ partycypacja społeczna sprzyja inicjatywom oddolnym 

mieszkańców 

 i różnych grup interesariuszy, konieczne jest również podejmowanie systematycznych działań 

mających na celu informowanie interesariuszy o  zrealizowanych  działaniach, szczególnie 

o  wynikach przeprowadzonych analiz oraz konsultacji, opracowanych planów i wizualizacji 

przestrzennych, harmonogramu realizacji projektów i monitoringu procesu. 


