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Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

z warsztatów konsultacyjnych dla młodzieży dotyczących 
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Starachowice na lata 2016 – 2025.  
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1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na 

lata 2016 – 2025 prowadzone były od 16 grudnia 2016 r. do dnia 18 stycznia 2017 r. do godz. 

15:00 na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 8 grudnia 2016 r. nr 

540/2016. Celem warsztatów konsultacyjnych było zebranie uwag, opinii i propozycji 

dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016 

– 2025 od przedstawicieli młodzieży.  

Warsztaty konsultacyjne zorganizowane zostały:  

 11 stycznia 2017 r. w godzinach 16:00 -18:00 w Szkole Podstawowej nr 10  

w Starachowicach.   

 

2. INFORMOWANIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, stronie 

www.rewitalizacja.starachowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Ponadto informacje 

rozpowszechniane były za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych. 

Dodatkowo podczas spotkań bezpośrednich – wywiadów grupowych, warsztatów, debaty 

ogólnomiejskiej rozpowszechniane były informacje o możliwości składania propozycji i uwag 

za pośrednictwem ankiety i formularza konsultacyjnego. Uczestnicy warsztatów 

konsultacyjnych zostali zaproszeni za pośrednictwem Dyrektorów szkół gimnazjalnych 

 i ponadgimnazjalnych z obszaru rewitalizacji oraz Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice.   

 

 

 

 

http://www.rewitalizacja.starachowice.eu/
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3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH –  WARSZTATY 

KONSULTACYJNE 

11 stycznia 2017 r. warsztaty konsultacyjne z młodzieżą.  

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16:00 i prowadzone było przez trójkę ekspertów – Agatę 

Bulicz, Damiana Deca i Arkadiusza Drukiera. Warsztaty zostały otarte przez Pełnomocnika 

Prezydenta Miasta Starachowice p. Anetę Nasternak-Kmieć. W warsztatach udział wzięło 20 

osób reprezentujących samorządy uczniowskie oraz Młodzieżową Radę Miasta. Ponadto  

w pierwszej części spotkania uczestniczyła radna miejska oraz animator społeczny, przez cały 

czas trwania warsztatów udział brała p. Barbara Zamożniewicz Doradca Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego ds. Młodzieży.  Spotkanie rozpoczęło się grą integracyjną 

pt.: ”Starachowickie Bingo” – uczestnicy rozwiązywali zadania dotyczące m.in. wiedzy  

o mieście. W dalszej części zaprezentowane zostały główne informacje dotyczące konsultacji 

społecznych oraz założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 

2016 – 2025. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 podgrupy w których przy wsparciu 

moderatorów udzielali odpowiedzi na pytania związane z planowaną rewitalizacją miasta. 

Uczestnicy mieli do dyspozycji wydrukowaną treść projektu GPR, a także mapy obszaru 

rewitalizacji z zaznaczonymi projektami.  

4. ZGŁOSZONE OPINIE, UWAGI, WNIOSKI I PYTANIA  

1) Uczestnicy podzielają zaproponowaną wizję w projekcie GPR.  

2) Uczestnicy identyfikują się z zaproponowanymi głównymi celami i kierunkami działań 

zawartymi w GPR.   

3) Uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę priorytetyzacji realizowanych działań 

rewitalizacyjnych, za najważniejsze wskazując inicjatywy zaplanowane w Parku 

Miejskim, Lubiance i Zalewie Pasternik.  

4) Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na konieczność stworzenia lokalnych 

mechanizmów włączających ludzi młodych w proces planowania polityk publicznych.  
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5) Zaplanowane przedsięwzięcia powinny uwzględniać potrzeby różnorodnych grup 

odbiorców w tym seniorów i ludzi młodych. A ich opracowanie powinno zostać 

poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi z przyszłymi użytkownikami.  

6) Zwrócono uwagę na potrzebę utworzenia Centrum dla Młodzieży (Klubu 

Młodzieżowego) – miejsca nieformalnych spotkań, realizacji pasji, spędzania wolnego 

czasu. Wskazywano możliwość wykorzystania w tym celu istniejących zasobów  

np. SCK lub zaplanowania takich przestrzeni w planowanych przedsięwzięciach  

np. Impact Hubie w tzw. „Pałacyku”.  

7) Zwrócono uwagę na potrzebę zweryfikowania i poszerzenia dostępności istniejącej 

infrastruktury (hale sportowe, hale szkolne itp.)  dla młodzieży.  

 

5. POZOSTAŁE WNIOSKI, REKOMENDACJE I UWAGI 

1) wzmacnianie młodzieżowych liderów w podejmowanych inicjatywach „więcej 

odwagi”,  

2) utworzenie stałej sceny w centrum,  

3) zorganizowanie festiwalu filmów fabularnych kręconych przez amatorów ze 

Starachowic, 4) utworzenie klubów młodzieżowych – miejsca dedykowanych ludziom 

młodym,  

4) włączenie młodych ludzi w proces planowania zagospodarowania miejsc wypoczynku  

w plenerze,  

5) rozwijanie działalności inkubatorów przedsiębiorczości.  
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BINGO: 

 

Zasady: 

1. Należy zebrać jak najszybciej wszystkie wymagane podpisy na arkuszu, tzn. w pionie, 

poziomie lub na skos i krzyknąć – BINGO!  

2. Nie możesz zebrać więcej niż 3 podpisy od jednej osoby.  

3. Baw się dobrze  

 

 

 

 

Poproś 3 osoby, 

których nie 

znasz, aby się tu 

podpisały: 

1. 

2. 

3. 

Znajdź kogoś, kto 

wie, ile kolorów 

jest w herbie 

Starachowic. 

Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto wie, 

czyje imię nosi Park 

Miejski w Staracho-

wicach. Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto 

wie, gdzie w 

Starachowicach 

znajduje się Star 

266. Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto polubi 

(teraz) na FB stronę 

Rewitalizacja 

Starachowic. Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź 3 osoby, które 

urodziły się w tym 

samym miesiącu co Ty. 

Niech się tu podpiszą: 

1. 

2. 

3. 

Poproś, aby ktoś 

opowiedział Ci 

dowcip. Niech się 

tu podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto 

zrobi przed Tobą 

5 przysiadów. 

Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto 

wymieni Ci 3 ciekawe 

dla młodzieży miejsca 

w Starachowicach. 

Niech się tu podpisze: 

1.  

Znajdź 2 osoby 

które wymienią 3 

filmy, obejrzane 

ostatnio w SCK. 

Niech się tu 

podpiszą: 

1. 

2.  

Znajdź kogoś, z kim 

zrobisz sobie selfie 

i wrzucisz na FB 

z oznaczeniem 

#starachowiceODnowa 

i #konsultacjeGPR  

Niech się tu podpisze: 

1.  

Znajdź 3 osoby, których 

imiona zaczynają się na 

tę samą literę co Twoje. 

Niech się tu podpiszą: 

1. 

2. 

3.  

Znajdź 3 osoby 

młodsze od 

Ciebie. Niech się 

tu podpiszą: 

1. 

2. 

3.  

Znajdź kogoś, kto 

potrafi 

naśladować 

Kaczora Donalda. 

Niech się tu 

podpisze: 

1. 

Znajdź kogoś, kto 

odliczy głośno 

krzycząc do 10 po 

angielsku. Niech się tu 

podpisze: 

1. 

Znajdź kogoś, kto 

potrafi dotknąć 

językiem swojego 

łokcia. Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto wie, 

jaki jest adres strony 

www Urzędu Miej-

skiego. Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto lubi 

ten sam film co Ty. 

Niech się tu podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś o 

niebieskich 

oczach. Niech się 

tu podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, 

kogo imię 

zaczyna się na I, K 

lub L. Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto wie, 

gdzie w 

Starachowicach 

znajduje się Kirkut. 

Niech się tu podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto 

nie ma konta na FB. 

Niech się tu 

podpisze: 

1.  

Znajdź kogoś, kto potrafi 

wymienić nazwiska 2 

radnych miejskich. Niech 

się tu podpisze: 

1.  

Znajdź 3 osoby, które 

mieszkają najdalej od 

Ciebie. Niech się tu 

podpiszą: 

1. 

2. 

3.  
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