LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SOKÓŁKA
Scenariusz debaty publicznej

Temat
Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników:
− Przedstawienie się moderatora
Wprowadzenie do prac:
− Przedstawienie głównych celów projektu, terminu realizacji
− Omówienie poszczególnych etapów projektu i działań, w szczególności dot. włączenia społeczeństwa w proces
przygotowywania Programu
Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji:
− Przedstawienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji (definicja rewitalizacji, pojęcie obszar zdegradowany, obszar
rewitalizacji, społeczny aspekt rewitalizacji, główne dokumenty regulujące kwestie związane z prowadzeniem procesu
rewitalizacji)
Zaprezentowanie propozycji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji:
− Przedstawienie metody delimitacji obszaru
− Zaprezentowanie wybranych wskaźników służących delimitacji
− Przedstawienie wyników przeprowadzonego badania analizy desk research
− Dyskusja odnośnie do zaprezentowanego obszaru, danych i informacji – konsultacje obszaru zdegradowanego. Pytania do
uczestników:
• Jaka jest Państwa opinia nt. wskazanych obszarów o największym natężeniu problemów?
• Które Państwa zdaniem obszary w pierwszej kolejności powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji?
Charakterystyka obszarów - identyfikacja problemów, zjawisk negatywnych i potencjałów - praca w grupach
Praca będzie odbywać się w podziale na zespoły. Propozycja, aby podzielić się na 3 zespoły: społeczny, gospodarczy oraz
przestrzenno-funkcjonalny połączony ze środowiskowym i technicznym. Zadaniem uczestników będzie odpowiedź na pytania
pozwalające na zidentyfikowanie problemów i mocnych stron obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej, technicznej i środowiskowej).
Uczestnicy na slajdzie zestaw pytań, na które będą proszeni o odpowiedź. Zadaniem moderatora będzie ukierunkowanie
odpowiedzi poszczególnych grup oraz zadawanie pytań uszczegółowiających przy prezentacji grup.
1. Jakie występują negatywne zjawiska, problemy, czego brakuje w sferze:
− społecznej,
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− przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej, technicznej.
− gospodarczej,
Proponuję, aby każda grupa przygotowała flipchart w poziomie, na którym z jednej strony będzie wypisywała problemy, a z
drugiej strony jakie są przyczyny tego problemu.
2. Jakie są największe atuty wyznaczonego obszaru?
− Jakie miejsca/obiekty?
− Jakie podmioty?
− Jakie działania?
− Jaka oferta?
− Szczególne wyróżniki?
Prezentacja wyników prac poszczególnych zespołów
Podsumowanie i zakończenie spotkania
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