
Kolonia Robotnicza w świetle badań

             DRZEWO PROBLEMÓW

Brak zintegrowanej polityki mieszkaniowej 
miasta 

Brak poczucia wpływu mieszkańców 
na otaczającą ich rzeczywistość

Deficyt skoordynowanych polityk miejskich 
w wymiarze instytucjonalnym 

i przestrzennym 

Wysokie natężenie problemów społecznych, 
koncentracja środowisk o charakterze 

problemowym  

Koncentracja zasobu mieszkań 
socjalnych na terenie Kolonii 

Robotniczej 

Niedostateczna liczba interwencji 
remontowych 

i modernizacyjnych, w tym braki 
w dostępie do podstawowych 

mediów 

Utrwalenie wizerunku Kolonii 
Robotniczej jako ge�a (miejsca

ostatecznej eksmisji) ͣ

Duże rotacje mieszkańców 
wynikające z polityki 

mieszkaniowej miasta 

Zaniedbania w zakresie 
zagospodarowania 

przestrzennego terenu i jakości 
jego urządzenia

Brak podmiotu (ośrodka) 
koncentrującego się na działaniu 
na rzecz osiedla w partnerstwie 

z jego mieszkańcami 

Niskie kompetencje 
wychowawcze rodziców i wysoki 
odsetek rodzin dysfunkcyjnych

 Brak zindywidualizowanych form 
wsparcia dla grup wymagajacych 

pomocy (ubodzy, uzależnieni, 
dzieci i młodzież, seniorzy i 

niepełnosprawni)

Brak koordynacji działań instytucji 
i organizacji działających na rzecz 
mieszkańców Kolonii Robotniczej 

Niedostateczny poziom kapitału 
społecznego na Kolonii 

Robotniczej 

Niezadowalająca jakość więzi 
sąsiedzkich między mieszkańcami 

osiedla

Wysoki odsetek mieszkańców 
deklarujących chęć zmiany miejsca 

zamieszkania 39,1% chce 
wyprowadzić się do innego osiedla

Starachowic  

75% badanych mieszkańców Kolonii 
Robotniczej pod względem 

atrakcyjności zamieszkiwania ocenia 
ją bardzo źle, źle lub przeciętnie

Blisko 44% badanych nie 
uczestniczyło w ostatnim 

kwartale w żadnej 
aktywności o charakterze 

społeczno-kulturalnym

Blisko 92% mieszkańców 
nie angażuje się w 

działalność społeczną o 
niezarobkowym 

charakterze w wymiarze 
formalnym czy też 

nieformalnym. 

Ograniczenie aktywności 
publicznej do minimum, 

uczestnictwo w 
konsultacjach społecznych 

lub spotkaniu z radnym 
deklarowało jedynie 7,6% 

mieszkańców 

Niedostosowanie oferty instytucjonalnej oraz terenów 
publicznych do oczekiwań mieszkańców 

Dla 70,7% mieszkańców 
uzależnienia stanowią 

bardzo duży problem na 
terenie Kolonii 

Robotniczej  

Potrzeba wsparcia 
pomocą psychologiczną i 

terapeutyczną 
mieszkańców Kolonii 

Robotniczej 

Apa�a i bierność 
mieszkańców, syndrom 
zawiedzonych nadziei 

Bardzo niski poziom  
zainteresowania 
mechanizmami 

partycypacyjnymi takimi 
jak budżet obywatelski 

86,1% dorosłych mieszkańców 
wskazuje na brak miejsc/

instytucji zajmujących się opieką 
nad dziećmi i młodzieżą i widzą 
potrzebę zmiany w tym zakresie 

Ograniczony dostęp do oferty 
kierowanej do dzieci i młodzieży 
na terenie Kolonii Robotniczej 

Dominująca potrzeba 
stworzenia Centrum 

Aktywności w sercu osiedla z 
ofertą dedykowaną grupom 

potrzebującym 

Dla 72,2% 
mieszkańców brakuje 

atrakcyjnych i 
bezpiecznych miejsc 

spędzania czasu 
wolnego 

Brak współpracy w 
zakresie działań 

prowadzonych przez 
istniejące podmioty

 

Poczucie braku miejsca 
wsparcia i wspomagania 
w zakresie reintegracji 

społecznej ale również 
i zawodowej 

Dla nieco ponad połowy 
mieszkańców ubóstwo 

jest największym 
problemem na terenie 

Kolonii Robotniczej  

Brak kompleksowej odnowy Kolonii 
Robotniczej wpływa na narastanie 

negatywnych odczuć wśród 
mieszkańców i niskim zaufaniem do 

instytucji publicznych (71,6% 
deklaruje jego brak)

Funkcjonowanie 
podziału w obrębie 

mieszkańców Kolonii 
Robotniczej 

Stygmatyzacja mieszkańców 
Kolonii Robotniczej 

PROBLEM GŁÓWNY
Wysoki poziom 

koncentracji problemów 
i negatywnych zjawisk 

kryzysowych społeczno-
gospodarczych 

i technicznych na terenie 
Kolonii Robotniczej 

Wysoki odsetek ludzi wykluczonych społecznie i 
zagrożonych marginalizacją

Niski poziom aktywności społecznej 
 i integracji wewnętrznej mieszkańców Kolonii Robotniczej 

Bardzo niski standardy mieszkaniowe i stan techniczny 
obiektów w Kolonii Robotniczej 

Słaby potencjał organizacji, 
które mogłyby konsolidować 

środowiska działające 
na rzecz Kolonii Robotniczej

Widoczne większe 
zaniedbanie przestrzenne 

osiedla w porównaniu 
z okolicą


