
Maj 2017 r. Maj 2018 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca 59 044 47 011
Liczba bezrobotnych kobiet 32 956 27 354
Bezrobotni z prawem do zasiłku 9 321 7 447
Bezrobotni zamieszkali na wsi 25 383 20 695
Stopa bezrobocia rejestrowanego 9,7% 7,8%
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu 7 142 8 115
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej na koniec miesiąca 6 910 5 745
Liczba bezrobotnych na 1 wolne miejsce pracy lub miejsce aktywizacji zawodowej 
(na koniec miesiąca) 9 8

Liczba podjęć pracy w miesiącu 4 850 4 267

2/2018

Zachodniopomorskie fakty

Źródło: sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 i dane GUS.
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kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy

Analiza sytuacji młodych bezrobotnych na ryn-
ku pracy pokazuje, że w porównaniu z latami 
wcześniejszymi zaszły pozytywne zmiany, za-
równo w Europie, jak i w Polsce. Według Euro-
stat notowano spadek bezrobocia wśród osób 
do 25 roku życia w Unii Europejskiej i w więk-
szości krajów w niej zrzeszonych. Zgodnie z 
danymi z bezrobocia rejestrowanego w Polsce 
liczba bezrobotnych do 25 roku życia zmniej-
szyła się w stosunku do końca 2016 roku o bli-
sko 44,9 tys. osób, a ich udział w ogólnej licz-
bie bezrobotnych zmalał z 13,4% na 12,4%. Po-
prawę sytuacji w grupie najmłodszych bezrobot-
nych notowano we wszystkich województwach. 
W województwie zachodniopomorskim na ko-
niec 2017 roku grupa bezrobotnych do 25 roku 
życia liczyła 5 865 osób i była najmniej licz-
na od momentu powstania województwa za-
chodniopomorskiego. W porównaniu z lata-
mi ubiegłymi zauważalny jest także stały spa-
dek udziału analizowanej grupy bezrobot-
nych w zbiorowości bezrobotnych w regionie. 
Dodatkowych informacji o sytuacji osób do 
25 roku życia na rynku pracy dostarczają wy-
niki z Badania Aktywności Ekonomicznej Lud-
ności GUS. Wynika z nich, że w województwie 
zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 roku 
współczynnik aktywności zawodowej w grupie 
wiekowej 15 – 24 lata wyniósł 29,8% i zwięk-
szył się o jeden pkt proc. w stosunku do wy-
ników za IV kwartał 2016 r. W skali roku no-
towano wzrost wskaźnika zatrudnienia z 
22,9% na 26,1%, a tym korzystnym zmianom 
towarzyszył spadek stopy bezrobocia z 20,4% 
na 14,0%. Pozytywną informacją płynącą z 
badania GUS jest ponadto spadek bierności 
zawodowej w najmłodszej grupie wiekowej.
Z bilansu badanej grupy bezrobotnych wyni-
ka, że w dalszym ciągu główny powód wyłą-
czeń z ewidencji stanowiło podjęcie pracy, a 
kolejny niepotwierdzenie gotowości do pod-
jęcia pracy. Przyczyna podjęcia pracy doty-
czyła 49,4% bezrobotnych, a niepotwierdze-
nie gotowości do podjęcia pracy 23,3% bez-
robotnych do 30 roku życia. Więcej osób niż 
rok wcześniej skorzystało z zatrudnienia sub-
sydiowanego, natomiast odnotowano spadek 
w liczbie osób skierowanych na staż, szko-

lenie czy do prac społecznie użytecznych.
Z danych dotyczących struktury młodych 
bezrobotnych według płci wynika, że więk-
szość z nich stanowiły kobiety – ponad 60%. 
W przypadku miejsca zamieszkania przewa-
żali mieszkańcy wsi –52,0%. Statystyki doty-
czące wykształcenia badanej grupy informu-
ją, że najwięcej z nich posiadało wykształce-
nie gimnazjalne i niższe – 29,8% wśród bez-
robotnych do 30 roku życia. Wyraźna różni-
ca widoczna jest w przypadku wykształcenia 
wyższego. Dyplom uczelni posiadało 4,8% 
bezrobotnych do 25 roku życia i 13,1% do 
30 roku życia. Analizowane dane potwierdzi-
ły brak doświadczenia zawodowego nierzad-
ko oczekiwanego przez pracodawców. Sta-
żu pracy nie posiadało 39,8% bezrobotnych 
do 25 roku życia i 29,9% do 30 roku życia. 
Według danych z końca 2017 roku najwięk-
sza grupa młodych bezrobotnych pozostawa-
ła w ewidencji urzędów pracy w ujęciu woje-
wódzkim od jednego do 3 miesięcy. Anali-
za struktury zawodowej młodych bezrobot-
nych według zawodów i specjalności pokaza-
ła, że na koniec 2017 roku najwięcej z nich po-
siadało zawód sprzedawcy, a kolejne pozycje 
zajmowały osoby w zawodach: kucharz, fry-
zjer, technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego, pozostali pracownicy obsługi biurowej.
Mniejszą liczbę zarejestrowanych niż na ko-
niec 2016 roku notowano także w grupie bez-
robotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia 
nauki. Struktura zawodowa absolwentów in-
formuje, że znaczna część z nich nie uzyska-
ła zawodu (absolwenci liceów, szkół gimnazjal-
nych i podstawowych oraz osoby które nie uzy-
skały dokumentu potwierdzającego zdany eg-
zamin zawodowy). W ogólnej liczbie „napływu” 
absolwentów w 2017 roku osoby bez zawodu 
stanowiły 33,8%. Zarówno w przypadku reje-
stracji, jak i stanu na koniec 2017 roku naj-
większe grupy zawodowe tworzyli absolwenci 
z grupy wielkiej zawodów specjaliści, a następ-
nie technicy i inny średni personel oraz pra-
cownicy usług i sprzedawcy. Bardziej szcze-
gółowa analiza zawodowa bezrobotnych ab-
solwentów informuje, że są to głównie oso-
by w zawodach: sprzedawca, kucharz, tech-

nik żywienia i usług gastronomicznych, me-
chanik pojazdów samochodowych, fryzjer.
Młodym osobom trudniej zaistnieć na rynku 
pracy i ma na to wpływ między innymi brak do-
świadczenia oraz kwalifikacji. Brak pierwsze-
go wynika z młodego wieku bezro botnego ale 
także z braku jakiejkolwiek aktywności zawo-
dowej chociażby w czasie studiów. Należy jed-
nakże podkreślić, że największą grupę wśród 
młodych bezrobotnych stanowią osoby ze sto-
sunkowo niskim wykształceniem. Wyniki Bada-
nia Aktywności Ekonomicznej Ludności w wo-
jewództwie zachodniopomorskim w IV kwarta-
le 2017 roku pokazują, że w grupie badanych w 
wieku 15 – 24 lata, odsetek biernych zawodowo 
wynosił 69,5%, a pracowała co czwarta osoba. 
Kwalifikacji nie posiadają osoby, które zakoń-
czyły edukację na poziomie szkoły podstawo-
wej, gimnazjum, liceum oraz te które nie zda-
ły egzaminu zawodowego. W zdobyciu kwali-
fikacji i umiejętności poszukiwania pracy po-
magają usługi i instrumenty rynku pracy, sta-
nowiące katalog podstawowych form aktywi-
zacji zawodowej. Są to między innymi progra-
my staży, szkoleń, subsydiowane formy za-
trudnienia, a także usługi w zakresie pośred-
nictwa pracy i poradnictwa zawodowego. We-
dług znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 roku o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy powiatowe urzędy pracy 
po rejestracji bezrobotnego mają obowiązek 
ustalić mu profil pomocy. Zakres wsparcia za-
leżny będzie od tego do którego z trzech pro-
fili zostanie on zakwalifikowany. Ustawa infor-
muje ponadto o dodatkowych instrumentach 
skierowanych do bezrobotnych do 30 roku ży-
cia znajdujących się w kategorii osób będą-
cych w trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby 
te mają możliwość uzyskania bonów szkolenio-
wych, bonów stażowych, bonów zatrudnienio-
wych lub bonów na zasiedlenie. Wzrasta rów-
nież zainteresowanie pracodawców możliwo-
ścią refundacji składek na ubezpieczenie spo-
łeczne w przypadku zatrudnienia osoby bez-
robotnej do 30 roku życia. Powyższe zmiany 
dają dodatkowe możliwości sprzyjające aktywi-
zacji zawodowej i zwiększają szanse na zatrud-
nienie większej grupy młodych bezrobotnych.

MŁODZI NA RYNKU PRACY 
SYtUACjA OSób MŁODYCh NA RYNKU PRACY w wOjewóDZtwIe 
ZAChODNIOPOMORSKIM w 2017 ROKU

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie sprawozdania MRPiPS – 01.
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kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy

Celem badania jest rozpoznanie planów za-
trudnieniowych pracodawców z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego w kontek-
ście zatrudnienia oraz redukcji personelu. 
Na podstawie otrzymanych wyników oszacowa-
no prognozę netto zatrudnienia, która jest wy-
rażoną w procentach różnicą, pomiędzy licz-
bą respondentów przewidujących wzrost za-
trudnienia, a liczbą respondentów deklarują-

cych jego spadek. Wskaźnik ten wyliczony na 
podstawie uzyskanych danych wyniósł 15,5%. 
W związku z tym, w III kwartale 2018 roku  
w strukturze osób aktywnych zawodowo prze-
widywane jest zwiększenie liczby ofert pracy. 
Spośród 239 podmiotów gospodarczych, które 
wzięły udział w badaniu, zwiększenie całkowi-
tego zatrudnienia planuje 23,4% z nich, nato-
miast odsetek podmiotów gospodarki narodo-

wej przewidujących redukcję liczby pracowni-
ków wynosi 7,9%, niezdecydowanych jest 5,9% 
pracodawców.
Pełne wyniki ze wszystkich badań związanych 
z rynkiem pracy, w postaci raportów i opraco-
wań, dostępne są na stronie Zachodniopo-
morskiego Obserwatorium Rynku Pracy 
(www.zorp.wup.pl).

NAStROje ZAtRUDNIeNIOwe PRACODAwCów w wOjewóDZtwIe 
ZAChODNIOPOMORSKIM w III KwARtAle 2018 r.
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GRY PlANSZOwe NOwYM NARZęDZIeM w DORADZtwIe ZAwODOwYM

„ChŁOPSKA SZKOŁA bIZNeSU” - PlANSZOwA GRA eKONOMICZNA, bęDąCA 
PROStą SYMUlACją MeChANIZMów wOlNeGO RYNKU OPRACOwANA 
PRZeZ MAŁOPOlSKI INStYtUt KUltURY w KRAKOwIe
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beZRObOtNI NIePeŁNOSPRAwNI I NIePeŁNOSPRAwNI POSZUKUjąCY 
PRACY w wOjewóDZtwIe ZAChODNIOPOMORSKIM w 2017 ROKU

Zmiany dokonujące się we współczesnym 
świecie powodują, że dotychczasowe mo-
dele pomagania stają się czasami niewy-
starczające. Zjawisko globalizacji, zmia-
ny technologiczne, potrzeba stałego dosto-
sowywania się, przeobrażenia w sferze pra-
cy wymagają ustawicznego poszukiwania no-
wych sposobów działania. Doradcy zawodo-
wi muszą oferować klientom wszechstron-
ną pomoc, stosując bogaty repertuar nowo-
czesnych metod, technik i narzędzi pracy. 
Jednym z takich narzędzi są gry planszowe. 
Czy warto grać w gry planszowe? Czy moż-
na wykorzystać je w procesie doradztwa za-
wodowego? Z pewnością tak - zwłaszcza 
te, które oprócz tego, że bawią, mają wie-
le walorów edukacyjnych. Planszówki wra-
cają obecnie do łask i coraz częściej się-
gają po nie zarówno dzieci, jak i dorośli.
Wykorzystanie gier planszowych jest in-
sp i ru jącym sposobem pracy  dorad -
czej. Mają one wiele zalet. Rozwija-
ją logiczne myślenie, koncentrację uwa-

gi, umiejętność planowania i przewidywania.  
Uczą współdziałania, właściwego komuni-
kowania się z innymi, wzbudzają pozytyw-

ne współzawodnictwo. Specjalnie opraco-
wane gry o charakterze społecznym ułatwia-
ją, zwłaszcza młodym ludziom, rozpoznawa-

nie ich predyspozycji, zainteresowań zawodo-
wych oraz uzdolnień przedsiębiorczych. Po-
zwalają tym samym w niezwykły sposób po-
znać samego siebie. Dodatkową zaletą sto-
sowania gier planszowych podczas zajęć 
grupowych jest fakt, iż aktywizują one każ-
dego uczestnika bez wyjątku, wywołując po-
zytywne zaangażowanie. Są dobrą meto-
dą trenowania umiejętności miękkich w wa-
runkach kontrolowanej rywalizacji. W atmos-
ferze zabawy uruchamia się twórcze myśle-
nie. Udział w grach pozwala uczestnikom do-
świadczyć konsekwencji zarówno intencjo-
nalnych, jak i losowych sytuacji, pojawiają-
cych się w trakcie rozgrywki. Gry są jedno-
cześnie narzędziem integrującym grupę, uczą 
współpracy z zachowaniem zasad fair play. 
Doradcy zawodowi z Centrów Informacji i 
Planowania Kariery Zawodowej w Szczeci-
nie i Koszalinie oferują obecnie trzy ciekawe 
propozycje gier, które skutecznie wzbogaca-
ją zajęcia prowadzone w obu Centrach w ra-
mach grupowego poradnictwa zawodowego. 

Gra nawiązuje do działalności produkcyj-
nej i handlowej rzemieślników z tkackie-
go ośrodka andrychowskiego w XVIII wie-
ku. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się 
w role historycznych przedsiębiorców, któ-
rych zadaniem jest zgromadzenie jak naj-
większego majątku. Uczestnicy gry pozna-
ją reguły rządzące gospodarką rynkową. Po-
nadto mają możliwość zastanowienia się,  

jakie cechy charakteru sprzyjają osiąga-
niu sukcesu w biznesie. Rozgrywka z wyko-
rzystaniem „Chłopskiej Szkoły Biznesu” pro-
ponowana jest wszystkim tym, którzy szu-
kając alternatywy dla etatu, stają przed per-
spektywą założenia własnej firmy. Pod-
czas gry wytwarza się przyjazna atmosfera,  
a zabawa wpływa na lepsze przyswajanie wie-
dzy ekonomicznej.

3



Celem gry „CV” jest stworzenie życiorysu fik-
cyjnej postaci, w którą wciela się gracz. Pod-
czas gry uczestnicy dokonują różnorodnych 
wyborów, nabywając tym samym pewnych 
specjalnych umiejętności. W ten sposób, krok 
po kroku, gracze piszą historię życia swoje-

go bohatera, starając się zrealizować założo-
ne cele. Gra ta jest wykorzystywana głównie 
w trakcie warsztatów autoprezentacji, ułatwia-
jących uczestnikom między innymi rozpozna-
nie swoich mocnych stron i zaprezentowanie  
ich potencjalnemu pracodawcy.

5
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„SYNeRGIA” - GRA SZKOleNIOwA, KtóRej GŁówNYM CeleM jeSt 
DOStARCZeNIe UCZeStNIKOM wIeDZY NA teMAt efeKtYwNej 
wSPóŁPRACY ZeSPOŁOwej

Warunkiem koniecznym współpracy jest zgod-
ność celów indywidualnych z zespołowym, 
współdziałanie, słuchanie siebie nawzajem, 
chęć niesienia pomocy, poczucie odpowiedzial-
ności za grupę, wzajemny szacunek i zaufanie. 
Udział w rozgrywce pozwala lepiej zrozumieć, 
w jakich sytuacjach praca w grupie przynosi ko-
rzyści oraz o co warto zadbać, aby osiągnąć 
maksymalną synergię w działaniu. Gra utrzy-
mana jest w klimacie detektywistycznej intry-
gi, co w sposób szczególny wpływa na ogrom-

ne zaangażowanie wszystkich graczy w proces 
rozwiązania na czas pojawiających się zaga-
dek. W zależności od przyjętego wariantu, pro-
ponowana gra pozwala także zdiagnozować 
bariery grupowe oraz poprawić efektywność 
zespołu, a także sprawdzić poziom kompeten-
cji komunikacyjnych poszczególnych osób w 
grupie. Można ją zatem wykorzystać przygo-
towując uczestników warsztatów do procesu 
rekrutacji - jako ćwiczenie w ramach assess-
ment center.

Doradcy zawodowi z obu Centrów wykorzystują po-
nadto gry w charakterze „energizerów”, będących 
podstawą dobrego samopoczucia osób uczest-
niczących w zajęciach. Zwiększają one interakcję 
między ludźmi, a ich dynamiczny charakter po-
zwala utrzymać na optymalnym poziomie energię 
grupy. Przykładem może być tu zabawa w Do-
bble, która rozwija spostrzegawczość u graczy  
i zapewnia jednocześnie dużą dawkę śmie-
chu Zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych do korzystania z bogatej oferty warszta-

towej Centrów Informacji i Planowania Karie-
ry Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Szczecinie. Szczegółowe informa-
cje na temat oferowanych zajęć, w tym tak-
że tych z wykorzystaniem gier planszowych,  
znaleźć można na stronie internetowej: 
www.wup.pl. 

Można je także uzyskać kontaktując się: 

Szczecin:  91 42 56 126  cipkz-szczecin@wup.pl
Koszalin:  94 344 50 00  cipkz-koszalin@wup.pl

„CV” - GRA tOwARZYSKA. UCZeStNIK w tRAKCIe ROZGRYwKI OSIąGA 
KOlejNe Cele żYCIOwe, ZDObYwA UMIejętNOŚCI I PlANUje SwOją 
KARIeRę, bUDUjąC tYM SAMYM SwOje UNIKAtOwe CURRICUlUM VItAe

Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest na-
rzędziem wpływającym na dostępność i po-
prawę jakości usług szkoleniowych. Re-
jestr ten jest jawny, bezpłatny i prowadzo-
ny w formie elektronicznej. Instytucja Szko-
leniowa oferująca szkolenia dla osób bezro-
botnych i poszukujących pracy może uzyskać 
zlecenie finansowane ze środków publicz-
nych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie 
do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzo-
nego przez wojewódzki urząd pracy właściwy 
ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 
Według danych na dzień 06.06.2018 r. w Pol-
sce aktywnych jest 11 649 instytucji szkole-
niowych. Najwięcej instytucji szkoleniowych 
jest w województwie mazowieckim (1569), 
śląskim (1565) i wielkopolskim (1181). Nato-
miast województwa, w których instytucji szko-
leniowych działa najmniej to: lubuskie (349),  
świętokrzyskie (312) oraz opolskie (321).
W województwie zachodniopomorskim liczba 
aktywnych instytucji szkoleniowych wynosi 557, 
z czego ponad 140 instytucji zostało wpisa-
nych w 2018 r. Tematyka oferowanych szkoleń 

jest bardzo różnorodna i zmienia się z roku na 
rok. Instytucje szkoleniowe podążają za trendami, 
żeby przyciągnąć i zachęcić do szkoleń jak naj-
więcej osób. Dla ułatwienia klasyfikowania szko-
leń wyodrębniono 34 obszary szkoleń na potrze-
by RIS. Najprościej opisując jest to kategoria, 
która pozwala zakwalifikować szkolenia według te-

matyki. Kody obszarów szkoleń w RIS są tożsame 
z obszarami szkolenia uwzględnianymi w sta-
tystyce publicznej szkoleń bezrobotnych i po-
szukujących pracy. Analizie poddano tematy-
kę szkoleń oferowanych przez zachodniopo-
morskie instytucje szkoleniowe na podstawie 
danych aktualnych na dzień 6 czerwca 2018 r.

RejeStR INStYtUCjI SZKOleNIOwYCh
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filia wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, 
ul. Słowiańska 15a, 75-846 Koszalin,

filia@wup.pl, tel.: (94) 34 45 033  
fax.: (94) 34 45 030

wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, 

www.wup.pl ● sekretariat@wup.pl  
tel.: (91) 42 56 101 ● fax.: (91) 42 56 103

kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy

StAtYSYKI, 
bADANIA I ANAlIZY

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z najnowszymi opracowaniami dot. regional-
nego i lokalnego rynku pracy województwa 
zachodniopomorskiego, które są dostępne 
na naszej stronie internetowej www.wup.pl 
►  Barometr zawodów 2018 – Raport pod-

sumowujący badanie w województwie za-
chodniopomorskim;

►  Sytuacja społeczno-zawodowa osób bez-
robotnych w powiatowych urzędach pra-

cy woj. zachodniopomorskiego w 2017 r.;
►  Nastroje zatrudnieniowe pracodawców 

w województwie zachodniopomorskim 
w III kw. 2018 r.;

►  Bezrobocie rejestrowane w gminach woje-
wództwa zachodniopomorskiego w 2017 
roku;

►  Bezrobotni według rodzaju działalności 
ostatniego miejsca pracy w województwie 
zachodniopomorskim w 2017 roku;

► Bezrobotni niepełnosprawni i niepełno-
sprawni poszukujący pracy w 2017 roku;
►  Sytuacja osób młodych na rynku pracy 

w województwie zachodniopomorskim w 
2017 roku;

►  Diagnoza społeczno-gospodarcza poszcze-
gólnych grup osób objętych wsparciem w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

SPRAwIć, bY „ChCIAŁO SIę ChCIeć”.
Do 6 sierpnia potrwa ocena wniosków o dota-
cje na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w na-
szym regionie, w ramach konkursu ogłoszo-
nego w tym roku. O wsparcie unijne ubiega-
ją się Koszalińska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego, Stowarzyszenie „lider Pojezie-
rza” oraz fundacja Nauka dla Środowiska. 
Ta ostatnia ma już doświadczenie w realiza-
cji działań na rzecz integracji osób i rodzin za-
grożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym. W 2016 r. otrzymała z Regionalne-
go Programu Operacyjnego województwa 
Zachodniopomorskiego dofinansowanie na 
projekt „Rewitalizacja na terenie gmin woje-
wództwa zachodniopomorskiego znajdu-
jących się w Specjalnej Strefie włączenia”.
To właśnie m.in. dzięki temu przedsięwzięciu re-
witalizacja – jeszcze niedawno błędnie utożsa-
miana jedynie z remontem, modernizacją i prze-
budową – powoli staje się tym, czym powin-
na być od początku, czyli działaniem społecz-
nym, często jedynym sposobem na uratowanie 
miejsc zmagających się ze spuścizną popege-
erowską i poprawę losu mieszkających tam ludzi.

Przepis na rewitalizację.
Praktycznie w każdym regionie naszego wo-
jewództwa znajdują się tereny, w których na-
warstwiło się wiele negatywnych zjawisk. Ubó-
stwo, bezrobocie, migracja młodzieży, degra-
dacja budynków, brak perspektyw czy na-
dziei to tylko niektóre z nich. Co zrobić, aby 
ożywić te obszary? Najważniejszym wymo-
giem dobrze przeprowadzonej rewitalizacji 
jest zaangażowanie mieszkańców. Oznacza 
to, że w mniejszym stopniu ma być ona sterowa-
na zza urzędniczego biurka, w większym zaś two-
rzona i realizowana wspólnie ze społecznościami 
lokalnymi. Remonty, przebudowy, modernizacje 
stanowią ważną część rewitalizacji, nie decydują 
jednak ani o jej istocie, ani tym bardziej o sukce-
sie. Kluczem do dobrej i skutecznej odnowy ob-
szarów zdegradowanych są działania społecz-
ne, którym „twarde” inwestycje budowalne i in-
frastrukturalne powinny towarzyszyć, a nie je za-
stępować. Uruchomienie pozytywnych przemian 
na trudnych popegeerowskich terenach wyma-
ga jednak przemyślanych działań. Jak sprawić, 
by mieszkańcom „chciało się chcieć”? Przed ta-

kim zadaniem stanęła fundacja Nauka dla Śro-
dowiska, która w 2016 r. otrzymała z Regional-
nego Programu Operacyjnego wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego dofinansowanie 
na projekt „Rewitalizacja na terenie gmin wo-
jewództwa zachodniopomorskiego znajdu-
jących się w Specjalnej Strefie włączenia”.

Zdiagnozować potrzeby, 
oczekiwania, szanse 
i zagrożenia.
Udział samych mieszkańców niezbędny był 
od samego  początku, czyli od diagnozy sy-
tuacji. Fundacji zależało, by była ona jak najbar-
dziej rzetelna. Pod uwagę brano różne dane, np. 
liczbę osób korzystających z biblioteki publicz-
nej czy uczestniczących w imprezach gminnych. 
– Analizowaliśmy też, ile jest połączeń komunika-
cji publicznej i niepublicznej. Czasami okazywało 
się, że nie ma żadnego połączenia z daną miej-
scowością. Ludzie muszą iść piechotą do drugie-
go sołectwa albo korzystać ze szkolnego auto-
busu, który jeździ dwa razy na dobę. Jak ktoś nie 
zdąży, to nie ma jak pojechać bądź wrócić – mówi 
Piotr Jaśkiewicz, prezes Fundacji Nauka dla Śro-
dowiska. Źródłem danych były nie tylko informa-
cje z urzędów i parafii, dokumenty i statystyki, ale 
też wywiady z ludźmi. W każdym sołectwie od-
bywały się spotkania z mieszkańcami i spacery 
badawcze. – Chcieliśmy dotrzeć do wszyst-
kich, także do tych, którzy nigdy nie uczest-
niczyli w takich spotkaniach lub są pomija-
ni w konsultacjach – dodaje Piotr Jaśkiewicz.

Działać wspólnie.
Mając diagnozę, pozostało dobrać leczenie. 
W każdej z wybranych 18 gmin zatrudniono lo-
kalnego animatora. – Zaufanie społeczne jest 
tu bardzo małe, dlatego na animatorów szuka-
liśmy osób neutralnych, które nie są ani za wój-
tem, ani za jego opozycją i są pozytywnie koja-
rzone w gminie. Zostawały nimi bardzo różne 
osoby, ale zawsze zaangażowane, chcące coś 
zmienić – zaznacza Piotr Jaśkiewicz. Zadaniem 
animatorów było zachęcanie sąsiadów do wspól-
nego działania. Dla każdej  z gmin przeznaczo-
no 20 tys. zł. To właśnie mieszkańcy decydowali 
jak i na co zostaną one przeznaczone. Warunek 

był jeden – to, co powstanie, musi być „dobrem 
wspólnym”. Przykłady? Siłownie „pod chmurką”, 
wiaty, oczyszczone ze śmieci jeziorka czy odno-
wione place zabaw. A jako  że rewitalizacja to pro-
ces dla ludzi i z ludźmi –  do pracy włączyli się 
wszyscy. Trudno uwierzyć, że zaproszenie na 
„czyn społeczny” może zyskać taki odzew! Miesz-
kańcy tłumnie zjawiali się do pracy,  jedni chwy-
tali za szczotki i miotły, inni odnawiali i malowa-
li wiaty i budynki, ktoś przyniósł narzędzia, udo-
stępnił ciągnik a ktoś inny przyniósł kanapki i czę-
stował resztę. W ramach projektu kupowano tyl-
ko materiały i paliwo, czasami wynajmowano fa-
chowców do specjalistycznych robót. – Angażo-
wali się wszyscy: mieszkańcy, samorządow-
cy i lokalni przedsiębiorcy, którzy np. dawali 
upusty na materiały – wyjaśnia Piotr Jaśkiewicz.

Przygotować lokalny 
Program Rewitalizacji.
Każda z gmin, która uczestniczyła w projekcie 
przygotowała tzw. program rewitalizacji, w któ-
rym m.in. wskazuje obszar, który wymaga odno-
wienia i proponuje zadania, które mają go uzdro-
wić. Świetnym przykładem może być program w 
Gminie Połczyn-Zdrój. W dokumencie tym władze 
miasta razem z mieszkańcami wskazali 14 ulic, 
na których skala problemów i wyzwań jest naj-
większa. Nie po to, aby je piętnować czy stygma-
tyzować, lecz po to, by podjąć skuteczne działa-
nia naprawcze. Jakie? Utworzenie Centrum Wo-
lontariatu, kontynuacja działalności poradni uza-
leżnień i Punktu Integracji Społecznej, rozbudo-
wa monitoringu miasta, wyrównywanie szans 
edukacyjnych, aktywizację bezrobotnych, stwo-
rzenie warunków do rozwoju własnego bizne-
su czy rewitalizację obiektów uzdrowiskowych.

I voilà!
Mamy więc już pewność, że rewitalizacja to nie 
tylko zwykły remont. To realna pomoc dla miast i 
wsi będących w najtrudniejszej sytuacji oraz ich 
mieszkańców. Właściwie przeprowadzona re-
witalizacja gwarantuje, że kryzysowy dotąd ob-
szar stanie na nogi i będzie rozwijał się na równi 
z otaczającymi go terenami. Tego życzymy tak-
że Twojej gminie. Chcesz dowiedzieć się wię-
cej? Zajrzyj na www.wup.pl/rpo lub skontaktuj się 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie!


