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1. Wprowadzenie
Opracowanie jest drugim z serii 3 raportów, relacjonujących prace analityczne i diagnostyczne
przeprowadzone na zamówienie miasta Jasło w marcu i kwietniu 2017 r., w związku z planowaniem
procesu rewitalizacji obszaru zdegradowanego w tym mieście.
Zakres tego raportu wynika z oczekiwań Zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym.
Nie jest ewaluacją, opinią na temat (czy też recenzją) opracowania: projekt GPR dla miasta Jasła na
lata 2014-2020, które przygotowane zostało przez inny podmiot.
Odwołania do Analizy Danych (AD) kierują czytelnika do Raportu z zadania nr 1 (Przeprowadzenie
analizy danych zastanych odnoszących się do miasta Jasła, 2017), przygotowanego przeze mnie, na
zamówienie miasta Jasło.
Relacjonowane badania przeprowadziłam w Jaśle, w okresie od 31 marca 2017 r., a ich dokumentacja
była prowadzona w formie: zapisu tekstowego w formie elektronicznej i papierowej, zapisu audio
(nagrania dźwiękowe) i zapisu obrazu (dokumentacji fotograficznej).

2. Badania jakościowe dotyczące zdiagnozowanych problemów
i planowanych kluczowych projektów rewitalizacyjnych Jasła.
2.1.

Koncepcja i metodyka badania

Zadanie badawcze polegało na zebraniu danych, które dostarczą wiedzy o postrzeganiu problemów –
zjawisk symptomatycznych dla sytuacji kryzysowej w obszarze rewitalizacji ustalonym w Jaśle
i projektach rewitalizacyjnych, w dwóch ujęciach:
A. Obrazującym opinie i oceny interesariuszy rewitalizacji związanych z 6 podobszarami
rewitalizacji (mieszkańcy podobszarów – adresaci programu) wobec sytuacji konkretnego
podobszaru;
B. Obrazującym opinie i oceny formułowane wobec obszaru rewitalizacji, przez mieszkańców
miasta, w tym osoby aktywne na polu zmian w mieście (potencjalni liderzy zmian).
Obszar rewitalizacji wyznaczony w Jaśle składa się z sześciu podobszarów, są to, kolejno podobszary:
1: Centralny – wschód; 2: Centralny – zachód; 3: Gamrat; 4: Rafineria -południowy wschód; 5: Sobniów;
6: Ulaszowice - południowy wschód (zob.: ryc. nr 1).
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Ryc. 1: Obszar rewitalizacji w Jaśle, w podziale na podobszary

Źródło: opracowanie własne, na podstawie projektu GPR.

Podobszary obejmują różne pod względem położenia i struktury społeczno-przestrzennej osiedla lub
ich części, o łącznej powierzchni 514ha (14,07% powierzchni miasta). Obszar rewitalizacji zamieszkuje
9021 osób (25,14% ludności miasta). Strukturę podobszarów ze względu na ludność i powierzchnię
pokazano na rycinie nr 2.
Ryc. 2: Struktura podobszarów obszaru rewitalizacji – pole badawcze

Źródło: GPR (Urząd Miasta Jasło, 2017), s. 54.
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Założeniem metodycznym było uzyskanie materiału umożliwiającego porównanie obrazu problemów
uzyskanego dla 6 bardzo różnych podobszarów, skonfrontowanie ich z ogólnym obrazem problemów
i potrzeb obszaru rewitalizacji (jako odrębnej kategorii obszarowej miasta), określenie relacji
pomiędzy uzyskanym obrazem a planowanymi projektami rewitalizacyjnymi, a następnie interpretację
wyników w kontekście celów wyznaczonych przez Zamawiającego badanie, tj. Urząd Miasta Jasła.
Ze względu na oczekiwania Zamawiającego i ograniczenia czasowe, wybrano w ramach metod
jakościowych cztery techniki badawcze – badanie sondażowe w dwóch formach i dwóch grupach:
badanie kwestionariuszowe mieszkańców 6 podobszarów obszaru rewitalizacji), badanie ankietowe
poprzez Internet innych interesariuszy rewitalizacji, indywidualne wywiady pogłębione metodą kuli
śniegowej w grupie osób aktywnych na polu zmian (uczestnicy działań na rzecz zmian w mieście –
potencjalni leaderzy zmian, w tym radni), oraz badania terenowe (niestrukturalizowane)
w podobszarach obszaru rewitalizacji.
Założono, że skonfrontowanie materiału uzyskanego poprzez badania jakościowe, przeprowadzone
4 zróżnicowanymi technikami badawczymi, pozwoli na wyciagnięcie niebanalnych wniosków
i sformułowanie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Założenie to zostało zrealizowane,
a osiągnięte w ten sposób rezultaty opisano w części 4. tego raportu.

2.2.
2.2.1.

Badania sondażowe
Badanie kwestionariuszowe w podobszarach

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ujednoliconego kwestionariusza ankiety, zawierającej
9 pytań zamkniętych typu kafeteria i metryczkę (zobacz: załącznik nr 1). Kwestionariusze zawierały
wstęp, przedstawiający cel badania i podstawowe informacje o rewitalizacji, podobszarze rewitalizacji
i źródłach, z których można zaczerpnąć więcej informacji. Wstęp do pytań został zindywidualizowany,
obejmował mapę, pokazującą dany podobszar, na tle najbliższego sąsiedztwa.
Ze względu na cel badania, opracowano pytania, które bardzo szczegółowo opisują problemy, potrzeby
grupy adresowe i plany rewitalizacji, a wybór respondenta składa się na rezultat oceny grupy, albo
poprzez fakt dokonania wskazania (wyboru) i jego rangę (punktacja) albo przez fakt dokonania
wskazania (gdy ranga lub znaczenie zagadnienia mierzone jest przez częstotliwość wskazań
respondentów z danej grupy). W rezultacie powstaje obraz opinii (ocen, wyborów) grupy – traktowanej
jako próba, która reprezentuje całą grupę mieszkańców danego podobszaru.
Dlatego zachowanie proporcji, pomiędzy liczebnością poszczególnych grup badawczych a liczbą
mieszkańców danego podobszaru nie miało szczególnego znaczenia. Respondenci w każdym
podobszarze byli dobierani losowo, dlatego uzyskane rezultaty mogą być traktowane tak samo
(tj. analizowane poprzez porównywanie).
Dystrybucję 210 kwestionariuszy (35 w każdym podobszarze, 6 podobszarów) przeprowadzono
poprzez placówki szkolne (szkoły podstawowe) o rejonie położonym w danym podobszarze. Zebrano
133 wypełnionych kwestionariuszy (wskaźnik zwrotu ankiety wynosi 63%), a strukturę wartości
wskaźnika zwrotu według podobszarów pokazuje tabela nr 1. Najniższe zainteresowanie udziałem
w badaniu odnotowano wśród społeczności podobszaru Gamrat (40%), a najwyższe wśród
społeczności podobszaru Sobniów (85,71%).
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Tabela 1: Uzyskany zwrot kwestionariuszy ankietowych w podobszarach obszaru rewitalizacji

Podobszar:
Zwrot w %

1
54,29

2
74,29

3
40,00

4
51,43

5
85,71

6
74,29

Źródło: opracowanie własne.

Uczestnicy badania kwestionariuszowego to w większości: pracujący (60,4%)
w wieku pomiędzy 25 a 44 lata (74%).

2.2.1.1. Ocena
natężenia
problemów
w podobszarach rewitalizacji

kobiety (80,9%),

społecznych

Zbadano opinie respondentów wobec najczęściej występujących problemów społecznych, uzyskane
rezultaty zebrano w tabeli nr 2, w której zestawiono punktację respondentów dla wszystkich badanych
problemów, a wyróżniono kolorem czerwonym te, które w opinii respondentów cechuje
ponadprzeciętne natężenie w danym podobszarze (liczba i pozycja wskazań – ranking punktowy
wyższy od mediany w danym podobszarze).
Tabela 2: Natężenie problemów społecznych w podobszarach
PROBLEM/ PODOBSZAR
bezdomność
bezrobocie
nasilona przemoc w rodzinie
nasilona przestępczośc
niski poziom integracji
niski poziom zaufania
ubóstwo
uzaleznienia
wandalizm
wykluczenie społeczne
MEDIANA:

1
37
60
42
51
42
46
50
53
53
49
49,5

2
81
112
87
99
95
98
111
117
118
98
98,5

3
23
48
32
35
39
38
43
49
43
32
38,5

4
31
61
38
39
46
50
49
58
53
39
46

5
46
111
63
52
84
88
78
84
67
61
72,5

6
54
78
57
56
71
69
76
84
65
54
67

Źródło: opracowanie własne.

We wszystkich badanych społecznościach, za wysoce natężone respondenci uznali: bezrobocie,
ubóstwo i uzależnienia; w czterech podobszarach – wandalizm (podobszary 1,2,3,4); w trzech – niski
poziom zaufania (podobszary 4,5,6) i niski poziom integracji (podobszary 3,5,6).
Zestaw problemów, składający się na zbiór o największym, w opinii respondentów, natężeniu jest taki
sam w podobszarach 1 i 2 oraz 5 i 6, a dla podobszarów 3 i 4 wykazuje zróżnicowanie jednie pod
względem problemów niskiego poziomu integracji i zaufania, przez co można go uznać bardzo
podobny.
W tabeli nr 3, pokazano - na tle wyników poprzedniego zestawienia, te problemy , które w opinii
respondentów cechuje największe natężenie w danym podobszarze (liczba i pozycja wskazań – ranking
punktowy najwyższy spośród wszystkich ocenianych problemów społecznych w danym podobszarze).
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Tabela 3: Problemy społeczne o największym natężeniu w poszczególnych podobszarach

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci badania osadzeni w podobszarach 1: Centralny – wschód; 4: Rafineria – południowy;
5: Sobniów, za najbardziej natężony uznali problem bezrobocia, natomiast badani w podobszarach
3: Gamrat i 6: Ulaszowice na najbardziej natężony problem wskazali uzależnienia. W podobszarze 2:
Centralny – zachód za najpoważniejszy problem respondenci uznali wandalizm.
Respondenci bardzo rzadko wskazywali jeszcze inne problemy, niż te wymienione na liście. Były to:
-w podobszarze nr 1: bieda, likwidacja zakładów pracy, brak rozwoju;
-w podobszarze nr 2: niski poziom placów zabaw oraz świetlic środowiskowych, mało miejsc pracy,
zabobony;
-w podobszarze nr 4: bieda, likwidacja zakładów, brak rozwoju

2.2.1.2. Ocena aspektów życia w podobszarze
Zbadano opinie respondentów na temat rożnych (11 kategorii) aspektów życia w podobszarze,
a uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 4, w której zestawiono punktację respondentów dla wszystkich
badanych aspektów, a wyróżniono kolorem czerwonym te, które w ocenie respondentów wypadły
najgorzej (liczba i pozycja wskazań – ranking punktowy niższy od mediany w danym podobszarze).
Tabela 4: Aspekty życia o najniższej ocenie jakościowej w poszczególnych podobszarach

Źródło: opracowanie własne.
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We wszystkich badanych społecznościach, do grupy aspektów życiowych w podobszarze najsłabiej
ocenianych, respondenci zaliczyli: dostępność i jakość oferty kulturalnej oraz wsparcie osób
bezrobotnych.
Kolejne, najczęściej słabo oceniane aspekty, to: dostępność i jakość usług służby zdrowia (wszystkie
podobszary oprócz podobszaru nr 4), dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi
(podobszary 1,3,4,6), dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej (podobszary 2,4,5,6)
oraz stan dróg i chodników (1,2,3,5). W trzeciej grupie pod względem negatywnych ocen,
odnotowanych w większości podobszarów znalazły się następujące aspekty: stan środowiska
naturalnego (np. jakość powietrza) – (podobszary 1,2,4) oraz warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej (podobszary 4,5,6).

2.2.1.3. Grupy docelowe działań rewitalizacyjnych
w podobszarach rewitalizacji
Zbadano opinie respondentów na temat tego, które z podanych grup społecznych powinny być
w pierwszym rzędzie adresatami działań w podobszarze rewitalizacji.
Uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 5, w której zestawiono punktację respondentów dla wszystkich
sugerowanych grup, wyróżniając kolorem zielonym te, które uzyskały ponadprzeciętną liczbę wskazań,
a kolorem czerwonym – największa w danym podobszarze.
Tabela 5: Grupy docelowe działań rewitalizacyjnych według podobszarów
GRUPY ADRESATÓW DZIAŁAN REWITALIZACYJNYCH
Rodziny z małymi dziećmi
Dzieci
Młodzież
Seniorzy
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezrobotne
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Osoby zagrożone patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość itp.)

1
3
1
2
6
5
11
7

2
9
4
10
2
13
3
6
3

3
7
2
7
2
3
3
2
2

4
6
4
8
0
7
7
5
2

5
8
8
13
4
6
9
9
3

6
5
8
9
2
9
6
9
7

Źródło: opracowanie własne.

Badanie przyniosło rezultat wskazujący, że w opinii respondentów grupą docelową działań
rewitalizacyjnych w czterech z 6 podobszarów powinna być młodzież, w dwóch - osoby
niepełnosprawne i zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w jednym – rodziny
z małymi dziećmi. Grupa najrzadziej wskazywana, jako adresat działań rewitalizacyjnych, to seniorzy.

2.2.1.4. Potrzeby rewitalizacyjne w podobszarach
Zbadano opinie respondentów na temat tego, jakie działania rewitalizacyjne powinny być realizowane
w podobszarze, sięgając do typowych działań (lista 15 przykładowych, inspirowanych zakresem
zagadnień analitycznych, opisanych w ustawie o rewitalizacji oraz zakresem działań, zaplanowanych
w projekcie GPR).
Uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 6, w której zestawiono punktację respondentów dla wszystkich
ujętych typów działań, wyróżniając kolorem zielonym te, które uzyskały ponadprzeciętną liczbę

S t r o n a 9 | 44

wskazań, a kolorem czerwonym – te, które były wskazywane najrzadziej lub których w ogóle nie
wskazywano.
Tabela 6: Potrzeby rewitalizacyjne podobszarów
POTRZEBY REWITALIZACYJE / PODOBSZAR
Animacja lokalnej społeczności
Pomoc w podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. organizacja coworkingu)
Poprawa bezpieczeństwa
Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org. pozarządowych
Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych
Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
Włączenie osób niepełnosprawnych
Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców
Wsparcie działalności lokalnych liderów
Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych
Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych lub ubogich)
Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców
Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze
Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym powietrzu)
Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży

1
1
5
10
0
4
3
5
2
0
2
6
5
3
3
7

2
2
3
9
3
1
2
8
1
1
2
7
5
10
4
14

3
2
0
4
1
1
1
3
0
0
1
4
4
2
5
12

4
4
3
5
1
3
1
1
3
2
3
3
2
5
8
16

5
2
7
5
3
5
1
7
5
0
4
8
8
6
13
23

6
4
3
8
3
3
1
5
4
2
3
11
4
3
7
20

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskany rezultat w tej części badania wskazuje, że respondenci we wszystkich podobszarach przede
wszystkim dostrzegają potrzebę zwiększenia oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania
zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
W przypadku dwóch podobszarów (1 i 2) respondenci wskazali na działania prowadzące do poprawy
bezpieczeństwa, w podobszarach 1 i 6 na działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych lub ubogich). Największą różnorodnością
wskazań w grupie działań najczęściej wskazywanych cechowali się respondenci z podobszarów 1 i 2,
natomiast najbardziej jednorodni w swych opiniach byli respondenci z podobszarów 5 i 6.

2.2.1.5. Opinia na temat planowanych działań
rewitalizacyjnych
Badaniu poddano opinie respondentów na temat tego, które z proponowanych działań
rewitalizacyjnych są potrzebne dla ożywienia danego podobszaru. W pytaniu wymieniono 11 rodzajów
działań, które odzwierciedlają charakter (zakres, przedmiot lub cel) zaplanowanych działań
rewitalizacyjnych w projekcie GPR. Uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 6, w której zestawiono
punktację respondentów dla wszystkich ujętych typów działań, wyróżniając kolorem zielonym te, które
uzyskały ponadprzeciętną liczbę wskazań – są relatywnie najlepiej dopasowane do oczekiwań
uczestników badania, związanych z poszczególnymi podobszarami.
Tabela 7: Działania rewitalizacyjne w opinii badanych interesariuszy rewitalizacji
PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE / PODOBSZAR
Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców
Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej (np. szkół, obiektów kulturalnych)
Modernizacja budynków mieszkalnych
Otwarcie centrum usług społecznych
Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów
Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej
Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej (np. liczby placów zabaw dla dzieci, boisk, bieżni itp.)
Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)

1
3
6
5
6
1
11
9
1
5
5
3

2
9
7
8
3
2
11
9
3
3
8
6

3
7
3
5
1
1
7
2
3
9
1

4
10
5
4
6
2
8
6
2
3
8
8

5
11
10
11
3
2
16
12
1
2
14
13

6
10
8
8
2
3
12
12
1
3
10
9

Źródło: opracowanie własne.
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Zestawienie pokazuje, że respondenci z poszczególnych podobszarów wyraźnie różnicują się pod
względem oceny planowanych działań, przy czym dwie grupy – podobszarów 5 i 6 wykazują względna
jednorodność opinii. Respondenci ze wszystkich podobszarów oceniają za potrzebne działania
polegające na poprawie stanu ciągów komunikacyjnych, a we wszystkich podobszarach poza
Centralnym wschód, równie często wskazują na dwa rodzaje działań: adaptację nieużytkowanych
lokali/budynków do potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej
(np. liczby placów zabaw dla dzieci, boisk, bieżni itp.), co jest niespójne z tym, że równocześnie we
wszystkich podobszarach bardzo rzadko respondenci wskazywali, jako potrzebne – otwarcie centrum
usług społecznych. W czterech podobszarach (1,2, 5,6) respondenci za potrzebne uznali działania
zmierzające do poprawy jakości powietrza.
Uzyskane wyniki pogrupowano w 4 kategoriach: działania najpotrzebniejsze w ocenie respondentów
(zielona strzałka „ w górę”), działania potrzebne w ocenie respondentów (strzałka żółta) działania mało
potrzebne (czerwona strzałka „w dół”) oraz w ocenie respondentów – działania zbędne
(czerwona strzałka „w dół” i wyróżnienie kolorem czerwonym tła) – w danym podobszarze GPR (tabela
nr 8).
Tabela 8: Kategorie planowanych działań rewitalizacyjnych z perspektywy oceny badanych interesariuszy
PLANOWANE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE / PODOBSZAR
Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców
Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej (np. szkół, obiektów kulturalnych)
Modernizacja budynków mieszkalnych
Otwarcie centrum usług społecznych
Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów
Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej
Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej (np. liczby placów zabaw dla dzieci, boisk, bieżni itp.)
Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)

1
3
6
5
6
1
11
9
1
5
5
3

2
9
7
8
3
2
11
9
3
3
8
6

3
7
3
5
1
1
7
2
3
0
9
1

4
10
5
4
6
2
8
6
2
3
8
8

5
11
10
11
3
2
16
12
1
2
14
13

6
10
8
8
2
3
12
12
1
3
10
9

Źródło: opracowanie własne.

2.2.1.6. Atuty podobszarów – potencjał miejsca w oczach
badanych mieszkańców
Respondenci, którzy dostrzegli jakiekolwiek atuty podobszaru, w którym mieszkają należeli do
zdecydowanej mniejszości uczestników badania, w każdym z badanych podobszarów mniej niż 25%
respondentów podała cechy, które uważa za atut. Poniżej zestawiono wszystkie, jakie zebrano w
badaniu.
1: Centralny – wschód – „dobra lokalizacja”.
2: Centralny – zachód – „ludny bezpieczny obszar, blisko rzeki a przy tym blisko do centrum, dogodne
warunki do rekreacji, dostęp do placówek opiekuńczych dla dzieci, placów zabaw i obiektów
sportowych -basen, park linowy, MOSiR, możliwość adaptacji budynków, duże niezagospodarowane
przestrzenie”.
3:Gamrat- „mały obszar, wolne niezagospodarowane przestrzenie, dużo zróżnicowanych usług
(społecznych i komercyjnych) w tym opieka medyczna, estetyka, zagospodarowanie przestrzeni,
otoczenie lasami i terenami zielonymi, komunikacja, dużo zieleni”.
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4:Rafineria - południowy wschód - „malowniczy teren, zieleń, spokój, dużo przestrzeni, miejsca, małe
natężenie ruchu, świetlica parafialna, usługi w jednym miejscu”.
5:Sobniów - położenie- „blisko do centrum, widoki, zabytki, agroturystyka, bezpieczeństwo, dobra
komunikacja - transport publiczny, przemysł (miejsca pracy) integracja rożnych grup mieszkańców”.
6:Ulaszowice - południowy wschód – „lokalizacja, ukształtowanie terenu, zalesienie i tereny
turystyczne, zakłady pracy, usługi, komunikacja, rekreacja i sport, zieleń , niska przestępczość, ludzie
skłonni do wzajemnej pomocy”.

2.2.1.7. Znajomość programu, poinformowanie o pracach nad
GPR
W badaniu uwzględniono pytanie, mające na celu określenie poziomu wiedzy respondentów na temat
celu badania, poprzez określenie czy znają projekt GPR lub dysponują informacją o pracach nad tym
programem. Uzyskane odpowiedzi – deklaracje respondentów zestawiono, przeliczono w relacji do
liczby uczestników badania według podobszarów i zebrano w tabeli nr 8.
Tabela 9: Orientacja badanych w kwestii programu rewitalizacji i prac nad tym programem
Deklaracje respondentów, w %:
Znajomość projektu GPR przed udziałem w badaniu:
Poinformowanie o pracach nad programem

1
39
39

2
23
23

3
21
29

4
17
18

5
10
37

6 przeciętnie
24
22
12
26

Źródło: opracowanie własne.

¼ respondentów zadeklarowała, że przed badaniem wiedziała o toczących się pracach nad
programem, udział odpowiedzi deklarujących znajomość projektu GPR jest podobny, co skłania do
wniosku, że deklaracje te można uznać za odzwierciedlenie skuteczności komunikacji społecznej
w sprawach związanych z planowaniem procesu rewitalizacji.

2.2.1.8. Postawy wobec włączenia - uspołecznienia działań
rewitalizacyjnych
W badaniu uwzględniono pytanie, mające na celu określenie potencjału uspołecznienia procesu
rewitalizacji, poprzez poznanie zamiarów respondentów – czy zechcą włączyć się w działania
rewitalizacyjne w Jaśle, np. poprzez udział w innych badaniach, spotkaniach dyskusyjnych, zbiórkach
pieniężnych, festynach, wolontariacie. Uzyskane odpowiedzi – deklaracje respondentów zestawiono,
przeliczono w relacji do liczby uczestników dania według podobszarów i zebrano w tabeli nr 10.
Tabela 10: Potencjał uczestnictwa w procesie rewitalizacji z perspektywy deklaracji badanych interesariuszy
Chęć udziału - właczenia się w proces rewitalizacji, w %
TAK
NIE
NIEZDECYDOWANIE (NIE WIEM)

1
17
22
61

2
19
19
62

3
21
7
71

4
17
17
67

5
27
17
57

6 przeciętnie
20
20
0
14
80
66

Źródło: opracowanie własne.

Przeważająca większość respondentów nie ma wyrobionego zdania na temat ewentualnego
uczestnictwa w procesie rewitalizacji, równocześnie 1/5 respondentów deklaruje chęć włączenia się

S t r o n a 12 | 44

w działania rewitalizacyjne, a tylko nieco ponad 10% odrzuca taką możliwość. Największy % udział
deklaracji uczestnictwa wśród respondentów wykazała grupa badanych mieszkańców w podobszarze
nr 5: Sobniów, gdzie równocześnie odnotowano najwyższy wskaźnik zwrotu kwestionariuszy ankiety.

2.2.2.

Ankieta internetowa

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 23 marca do 2 kwietnia 2017 r. przy pomocy
ujednoliconego kwestionariusza ankiety, opracowanej w wersji elektronicznej i udostępnionej
respondentom ze strony internetowej Zamawiającego (http://www.jaslo.pl/page/rewitalizacjamiasta-jas%C5%82#overlay-context=pl).
Kwestionariusz elektroniczny został opracowany przez Zamawiającego, według przygotowanej przez
Wykonawcę projektu (zobacz: załącznik nr 2), z wykorzystaniem aplikacji Google Forms.
Ankieta zawierała 10 pytań typu kafeteria i metryczkę. We wstępie przedstawiono cel badania
i podstawowe informacje o rewitalizacji, obszarze i podobszarach rewitalizacji oraz źródłach, z których
mogli zaczerpnąć więcej informacji o rewitalizacji lub programie.
Ze względu na cel tego badania, którym było poznanie opinii i postaw interesariuszy rewitalizacji
niekoniecznie bezpośrednio związanych z planowanym procesem poprzez miejsce zamieszkania,
ciąg 9 pytań dotyczących diagnozowania problemów, potrzeb i oceny zaplanowanych działań
rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji Jasła, poprzedzono pytaniem skłaniającym do wyboru
jednego z podobszarów, do analizy i oceny.
W badaniu wzięło udział 84 respondentów1. Zdecydowana większość uczestników badania (59,5%)
wypowiedziała się na temat jednego podobszaru – nr 1: Centralny Wschód (tj. osiedli Kopernika
i osiedla Gądki). Dwie kolejne, największe grupy uczestników badania , to respondenci wypowiadający
się na temat podobszaru nr 6 – Ulaszowice (16%) i podobszaru nr 5obniów (13,6%). Razem, wypowiedzi
dotyczące tych trzech podobszarów stanowią prawie 90% wypowiedzi udzielonych w tej ankiecie
(73 kwestionariuszy elektronicznych), tym samym omawiana ankieta dostarczyła wiedzy o obszarze
rewitalizacji przede wszystkim z pespektywy sytuacji w tych trzech podobszarach.
Ankieta internetowa miała na celu zebranie materiału w odniesieniu do obszaru rewitalizacji,
tak została zinterpretowana i opisana w tym raporcie
Uczestnicy ankiety internetowej to w większości: mężczyźni (60%), pracujący na umowę o pracę
(71,6%), w wieku 25-44 lat (63,9%), mieszkający w Jaśle od urodzenia (76,5%), deklarujący
wykształcenie wyższe (63%).

1

Według raportu wygenerowanego automatycznie przez Zamawiającego, poprzez aplikację Google Forms,
a datowanego na 11 kwietnia 2017 r.
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2.2.2.1. Ocena natężenia problemów społecznych w obszarze
rewitalizacji Jasła
Opinie respondentów ankiety elektronicznej na temat natężenia problemów społecznych
w podobszarach zebrano w tabeli nr 2, w której zestawiono punktację wszystkich respondentów dla
wszystkich badanych problemów (sumaryczna punktacja), a wyróżniono kolorem czerwonym nazwy
tych zjawisk, które w opinii respondentów cechuje ponadprzeciętne natężenie. Tym samym tabela
pokazuje hierarchię problemów społecznych w obszarze rewitalizacji, w opinii uczestników tej ankiety.
Tabela 11: Hierarchia problemów społecznych w obszarze rewitalizacji w Jaśle, w opinii uczestników ankiety
internetowej

157
259
177
206
274
259
247
244
254
198

bezdomność
bezrobocie
nasilona przemoc w rodzinie
nasilona przestępczośc
niski poziom integracji
niski poziom zaufania
ubóstwo
uzaleznienia
wandalizm
wykluczenie społeczne

Źródło: opracowanie własne, na podstawie wyników ankiety elektronicznej udostępnionych przez Zamawiającego.

Wobec rezultatów badania kwestionariuszowego, rezultaty uzyskane badaniem przez ankietę
internetową różnią się. Respondenci tego badania uznali niski poziom integracji za bardzo mocno
nasilony problem społeczny Jasła, natomiast nie uznali, że uzależnienia są mocno nasilonym
problemem. Uczestnicy badania kwestionariuszowego byli odwrotnego zdania.
Respondenci wskazywali jeszcze inne problemy, niż te wymienione na liście, ujętej w elektronicznym
kwestionariuszu. Poniżej zebrano wszystkie, wymienione przez uczestników ankiety:
- w podobszarze nr 1: „ Nic nie ma w Jaśle młodzi przenieśli się do większych miast, jeśli jacyś zostali to
niezdarni; brak możliwości snu w okresie działania kawiarni i ogródków piwnych, nocne hałasy - brak
w czasie nocy dyżurów Straży Miejskiej. Słabo interweniująca policja, a w zasadzie brak patroli policji
w nocy. Brak możliwości wyspania się od kwietnia do września. Jeżeli miasto wydaje pozwolenia na
działalność w/w obiektów to powinno być to zakreślone jakimiś ramami czasowymi np. do godziny 24,
tymczasem hałas trwa często do rana. Zapraszam na rynek miejski w czasie pogodnej nocy letniej; brak
dużych zakładów pracy, z dużą ofertą zatrudnienia i atrakcyjnymi wynagrodzeniami; brak realizacji
działań (realnych) dla rozwiązania problemów komunikacyjnych. Brak budowy dróg omijających miasto
dla transportu tranzytowego. Kompletny blamaż przy projekcie budowy przeprawy na Gądki; Brak
pracy w Jaśle; Mnóstwo młodych ludzi wyjeżdża w celu zdobycia wykształcenia i nie wraca. Proponuję
poczynić wszelkie kroki w kierunku ukazania atrakcyjności strefy ekonomicznej dla inwestorów.
W resztę można inwestować później. Będzie praca, będą ludzie w wieku produkcyjnym, a tym samym
zapotrzebowanie na mieszkania, sklepy, przedszkola czy inne usługi, a to również wiąże się z kolejnymi
miejscami pracy. Parki, place zabaw można odnowić później zacznijmy inwestować w ludzi młodych! :);
Brak miejsc parkingowych, fatalny stan dróg miejskich i powiatowych, zła organizacja ruchu
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drogowego, zły stan chodników; konieczny remont ulic; wszędzie brudno; Brak miejsca na regularne
spotkania dla osób zainteresowanych rozwojem miasta Jasła, gdzie mogliby konsultować swoje
pomysły z osobami kompetentnymi i próbować je wdrażać. Miejsce oferowałoby również pomoc
prawną, pomoc w szukaniu kursów doszkalających/ofert pracy itp. dla mieszkańców; brak koszy na
śmieci, brak miejsc spacerowych dla psów, brak koszy na psie odpady”.
w podobszarze nr 3: „poczucie odrębności mieszkańców osiedla. Miejsce zamieszkania determinuje
ocenę, ze jest się gorszym od reszty mieszkańców miasta. Słaba integracja i poczucie przynależności
z resztą mieszkańców Jasła”.
- w podobszarze nr 6: „infrastruktura drogowa; Brak patroli PIESZYCH policji i Straży Miejskiej”.

2.2.2.2. Ocena aspektów życia w obszarze rewitalizacji
Podobnie jak w badaniu kwestionariuszowym opinii społeczności podobszarów rewitalizacji, poprzez
ankietę elektroniczną zbadano opinie respondentów na temat rożnych (11 kategorii) aspektów życia
w obszarze rewitalizacji, a uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 13, w której zestawiono punktację
respondentów dla wszystkich badanych aspektów, a kolorem zielonym wyróżniono te, które w ocenie
respondentów wypadły najlepiej (liczba i pozycja wskazań – ranking punktowy wyższy od mediany
zbioru wskazań uczestników badania).
Tabela 12: Aspekty życia w obszarze rewitalizacji o najwyższej ocenie jakościowej
APEKTY OCENIANE BARDZO POZYTYWNIE
259 Dostępność i jakość usług edukacyjnych
206 Dostępność i jakość oferty kulturalnej
198 Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej
286 Dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych
209 Dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi
187 Dostępność i jakość usług służby zdrowia
191 Dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej
170 Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki)
251 Stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w podstawowe media
201 Stan dróg i chodników
177 Stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza)
257 Transport publiczny
175 Warunki do aktywności, obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych
178 Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
159 Wsparcie osób bezrobotnych
Źródło: opracowanie własne.

Uczestnicy badania za najsłabsze uznali: wsparcie osób bezrobotnych, estetykę i zagospodarowanie
przestrzeni (np. zieleń, małą architekturę) oraz warunki do aktywności, obywatelskiej i działania
organizacji pozarządowych.
Kolejne, najczęściej słabo oceniane aspekty, to: stan środowiska naturalnego, warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej oraz dostępność i jakość usług służby zdrowia.
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2.2.2.3. Grupy docelowe działań rewitalizacyjnych w obszarze
rewitalizacji
Zbadano opinie respondentów na temat tego, które z podanych grup społecznych powinny być w
pierwszym rzędzie adresatami działań rewitalizacyjnych. Uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr ……,
w której zestawiono punktację respondentów dla wszystkich sugerowanych grup, wyróżniając kolorem
zielonym te, które uzyskały ponadprzeciętną liczbę wskazań, a kolorem czerwonym – największa.
Tabela 13: Grupy docelowe działań rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji

GRUPY ADRESATÓW DZIAŁAN REWITALIZACYJNYCH
Rodziny z dziecmi
Dzieci
Młodzież
Seniorzy
Osoby niepełnosprawne
Osoby bezrobotne
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Osoby zagrożone patologiami (alkoholizm, narkomania, przestępczość itp.)

Wskazania
42
14
42
26
8
23
7
6
Źródło: opracowanie własne.

Badanie przyniosło rezultat wskazujący, że w opinii respondentów są dwie, najważniejsze grupy
docelowe dla działań rewitalizacyjnych: Młodzież i Rodziny z dziećmi. Ponadprzeciętnie wysoką liczbę
wskazań uzyskały również dwie inne grupy, kolejno (wg liczby wskazań): Seniorzy i Osoby bezrobotne,
ale liczba wskazań na te dwie grupy była prawie o połowę mniejsza, wobec liczby wskazań najwyżej
ocenionych grup.

2.2.2.4. Potrzeby obszaru rewitalizacji
Zbadano opinie respondentów na temat tego, jakie działania rewitalizacyjne powinny być realizowane
w obszarze rewitalizacji, podobnie jak w badaniu kwestionariuszowym - sięgając do typowych,
najbardziej rozpowszechnionych działań (15 przykładowych typów, podobnie jak w badaniu
kwestionariuszowym – uszeregowanych alfabetycznie a inspirowanych zakresem zagadnień
analitycznych, opisanych w ustawie o rewitalizacji z 9 października 2015 r. oraz zakresem konkretnych
działań, już zaplanowanych w projekcie GPR).
Uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 14, w której zestawiono liczbę wskazań respondentów dla
wszystkich ujętych typów działań, wyróżniając tłem zielonym te, które uzyskały największą
i ponadprzeciętną liczbę wskazań, a kolorem szarym – te, które były wskazywane ponadprzeciętnie
często, choć w drugiej kolejności.
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Tabela 14: Potrzeby obszaru rewitalizacji w opinii uczestników ankiety internetowej
POTRZEBY OBSZARU REWITALIZACJI
Animacja lokalnej społeczności
Pomoc w podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. organizacja coworkingu)
Poprawa bezpieczeństwa
Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org. Pozarządowych
Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych
Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
Włączenie osób niepełnosprawnych
Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców
Wsparcie działalności lokalnych liderów
Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych
Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych lub ubogich)
Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców
Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze
Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym powietrzu)
Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodziezy

12
21
19
19
6
9
4
12
5
10
13
31
26
24
39

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskany rezultat w tej części badania wskazuje, że respondenci przede wszystkim dostrzegają
potrzebę zwiększenia oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Jest to rezultat taki sam, jak w badaniu kwestionariuszowym.
Pozostałe trzy potrzeby, spośród wymienianych najczęściej to: organizacja wydarzeń integrującym
wszystkie grupy mieszkańców, zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej
w podobszarze, zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym
powietrzu).
Dwa z nich wymieniano również najczęściej w badaniu kwestionariuszowym (zachęcenie
przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze) – podobszar nr 2; zwiększenie
nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym powietrzu)- podobszar nr 5. Druga
najistotniejsza potrzeba, oceniając według liczby wskazań respondentów ankiety elektronicznej
(organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców), wśród uczestników badania
kwestionariuszowego nie była wskazywana ponadprzeciętnie często.

2.2.2.5. Opinia na temat planowanych działań
rewitalizacyjnych
Sondaż dostarczył wiedzy o preferencjach badanej grupy w zakresie proponowanych działań
rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji. W pytaniu wymieniono 11 rodzajów działań, które
odzwierciedlają charakter (zakres, przedmiot lub cel) zaplanowanych działań rewitalizacyjnych
w projekcie GPR.
Uzyskane rezultaty zebrano w tabeli nr 15, w której zestawiono liczbę wskazań respondentów dla
każdego z typów działań, wyróżniając kolorem czerwonym te, które uzyskały ponadprzeciętną liczbę
wskazań, a wobec ego są najlepiej dopasowane do oczekiwań uczestników badania, związanych
z ożywianiem obszaru rewitalizacji.
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Tabela 15: Działania rewitalizacyjne w obszarze rewitalizacji - opinie badanych ankietą elektroniczną
Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców
Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej (np. szkół, obiektów kulturalnych)
Modernizacja budynków mieszkalnych
Otwarcie centrum usług społecznych
Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów
Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej
Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej (np. liczby placów zabaw dla dzieci, boisk, bieżni itp.)
Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)

32
38
16
7
13
37
36
5
20
29
21

Źródło: opracowanie własne.

Porównanie tego zestawienia z wynikami badania kwestionariuszowego, (usystematyzowanymi
w tabeli nr 8) prowadzi do wniosku, że uczestnicy tego badania równie wysoko, jak badani ankietą
kwestionariuszową, ocenili użyteczność następujących działań: adaptacja nieużytkowanych
lokali/budynków do potrzeb mieszkańców, poprawa ciągów komunikacyjnych dla pieszych
i rowerzystów oraz ograniczenie niskiej emisji.
Obie grupy są podobne w poparciu dla działań polegających na zwiększeniu dostępności do
infrastruktury społecznej i niewielkim wsparciu dla planów otwarcia centrum usług społecznych,
modernizacji substancji mieszkaniowej lub zwieszania liczby mieszkań komunalnych. Obie grupy
wyraźnie różni opinia w kwestii planowania dalszej modernizacji infrastruktury technicznej.

2.2.2.6. Atuty podobszarów – potencjał miejsca w oczach
respondentów ankiety
Respondenci, którzy dostrzegli jakiekolwiek atuty obszaru rewitalizacji – poprzez wymienienie zalet –
mocnych stron wskazanego (wybranego) podobszaru, podobnie jak w badaniu kwestionariuszowym,
i tu należeli do zdecydowanej mniejszości uczestników badania. To kolejne podobieństwo obu grup,
badanych poprzez sondaże. 14% respondentów podała cechy, które uważa za atut. Poniżej zestawiono
wszystkie atuty, jakie przedstawili uczestnicy badania.
1: Centralny – wschód – „ładny, dopracowany wygląd rynku; bliskość do najważniejszych miejsc
i wydarzeń: mała odległość pomiędzy obiektami, wszędzie blisko; dobra oferta edukacyjna,
wykształcona młodzież ale mieszkająca i pracująca poza miastem, stworzyć jej warunki do powrotu;
obszar nagromadzenia wszelkich funkcji: oświata, rekreacja, handel itp.; układ dróg, liczba ośrodków
oświaty; w szczególności: centrum administracyjne, edukacyjne, handlowo - usługowe, komunikacyjne,
wizytówka miasta, część miasta najczęściej odwiedzana przez mieszkańców i przyjezdnych z okolic,
duża oferta zadań wymagających rewitalizacji; Dostępność różnorakich lokali usługowych na niedużym
obszarze; bliskość obiektów usługowych; Ulica 3-go Maja to główna , reprezentacyjna ulica miasta.
Boli mnie, ze jest tak nieestetycznie: straszny dwór straszy siermiężna architektura komunizmu, drzewa
wzdłuż ulicy a zwłaszcza koło poczty są stare wysuszone i obskurne - przydałyby się nowe i efektowne.
Plastikowe i szmaciane reklamy na domach i bramach straszą od początku lat 90-tych a położenie Żabki
koło głównej krzyżówki powoduje niebezpieczeństwo drogowe: samochody przejeżdżają przez chodnik
i widać ze sprzedaż alkoholu tam kwitnie. Nie wiem co robi policja i jaki urzędnik wydał pozwolenie żeby
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przy głównej krzyżówce można było przejeżdżać samochodem prawie po pasach by dojechać do sklepu
po wódkę - przecież tamtędy dzieci idą do szkoły! Odchwaszczajcie i zamiatajcie chodniki, usuńcie
szpetne reklamy i zróbcie coś z ta Żabka! Osiedlom brakuje czystych i bezpiecznych placów zabaw oraz
przydałaby się siłownia na wolnym powietrzu. Brakuje ławek i estetycznych koszy na śmieci. Chodniki
są pokraczne i wszędzie są utrudnienia dla wózków inwalidzkich i dziecięcych - róbcie wszystko na
jednym poziomie. Dworzec PKP i PKS to koszmar. To powinna być wizytówka miasta a jest miernie,
głupio zaprojektowane, niebezpiecznie i szaro. Przydałyby się nowe nowoczesne i estetyczne przystanki
autobusowe, bo te są szpetne, brudne i siermiężne2; w większości estetyczna, gęsta zabudowa. Sporo
miejsc do spędzania wolnego czasu - boiska, lokale gastronomiczne, ogródek jordanowski; Bliska
odległość od obszarów oferujących aktywności sportowe (Gądki), zabudowa osiedlowa; duża liczba
mieszkańców na malej powierzchni; dużo mieszkających ludzi”.
3:Gamrat- „duży zakład produkcyjny – Gamrat; zintegrowane wewnętrznie środowisko,
zdeterminowane do działań na rzecz poprawy jakości życia. Możliwość stworzenia nowoczesnego
osiedla z własną tożsamością historyczną”.
4:Rafineria - południowy wschód - „dużo sklepów w jednym miejscu”.
5:Sobniów - „położenie - lokalizacja, przystanek Kwiatowa, krajobraz (widoki), dość dobry poziom
bezpieczeństwa”.
6:Ulaszowice - południowy wschód – „duża ilość zieleni, bezpieczeństwo - niska przestępczość,
bezpieczny obszar; dostępność terenów niezagospodarowanych; cisza od gwaru miasta”.

2.2.2.7. Znajomość programu, poinformowanie o pracach nad
GPR
W ankiecie elektronicznej, (podobnie jak w badaniu kwestionariuszowym), uwzględniono pytania,
których celem było ustalenie czy respondenci znali wcześniej projekt GPR lub dysponują informacją o
pracach nad tym programem. Uzyskane odpowiedzi – deklaracje respondentów zestawiono,
przeliczono w relacji do liczby uczestników badania według podobszarów i zebrano w tabeli nr 16.
Tabela 16: Orientacja badanych ankietą elektroniczną w kwestii programu rewitalizacji i prac nad tym
programem
Deklaracje respondentów, w %:
Znajomość projektu GPR przed udziałem w badaniu:
Poinformowanie o pracach nad programem

48
63

Źródło: opracowanie własne.

Grupy uczestniczące w obu sondażach wykazują znaczne zróżnicowanie, pod względem deklaracji na
temat informacji lub znajomości GPR. W badaniu kwestionariuszowym, dwukrotnie mniej
respondentów zadeklarowało znajomość projektu GPR (przeciętnie 22%), natomiast w kwestii
poinformowania o toczących się pracach nad programem, różnica jest jeszcze większa (w badaniu
kwestionariuszowym, przeciętnie 26%).

2

Respondent podał te informacje jako odpowiedź na pytanie o atuty.
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2.2.2.8. Postawy wobec włączenia - uspołecznienia działań
rewitalizacyjnych
W badaniu ankietą elektroniczną również uwzględniono pytanie, mające na celu określenie potencjału
uspołecznienia procesu rewitalizacji, poprzez poznanie zamiarów respondentów: „Czy zechcą włączyć
się w działania rewitalizacyjne w Jaśle, np. poprzez udział w innych badaniach, spotkaniach
dyskusyjnych, zbiórkach pieniężnych, festynach, wolontariacie?”. Uzyskane odpowiedzi – deklaracje
respondentów zestawiono w tabeli nr 17 (na tle koloru zielonego), a dla porównania, obok podano
przeciętne wyniki z badania kwestionariuszowego (inne grupy).
Tabela 17: Potencjał uczestnictwa w procesie rewitalizacji z perspektywy deklaracji badanych interesariuszy

Chęć udziału - właczenia się w proces rewitalizacji, w %
TAK
NIE
NIEZDECYDOWANIE (NIE WIEM)

inne grupy
43,2
20
11,1
14
45,7
66
Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentów nie ma wyrobionego zdania na temat ewentualnego uczestnictwa w procesie
rewitalizacji, a grupy „niezdecydowana” i „pozytywnie nastawiona do włączenia” są liczebnie bardzo
podobne, co istotnie odróżnia te wyniki od uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym.

2.3.

Indywidualne wywiady pogłębione

Badanie technika indywidualnego lub grupowego wywiadu pogłębionego miało na celu uzyskanie
głębszego wglądu w przyczyny, mechanikę i skutki zjawisk problemowych w Jaśle. Na tym tle można w szerszym ujęciu, ocenić zaplanowane działania rewitalizacyjne (co również było zadaniem
badawczym)– lub uzyskać wiedze o nowych (względem już ujętych w projekcie GPR) pomysłach,
koncepcjach uczestników badania na inne, nowe zadania rewitalizacyjne, użyteczne z ich punktu
widzenia.
Oprócz tego, wywiady pogłębione miały na celu uchwycenie indywidualnych motywacji - „ścieżek” do
angażowania się w proces rewitalizacji, aby w ten sposób poznać lokalną „mechanikę” społecznej
aktywności, co mogło by stanowić punkt wyjścia do kolejnych, planowych działań aktywizujących
społeczność Jasła wokół programu, procesu rewitalizacji i rozwoju miasta.
Wybór uczestników badania polegał na zainicjowaniu doboru grupy w środowisku osób aktywnych
społecznie (publicznie) za pomocą techniki kuli śniegowej (gdzie każdy uczestnik badania, po udzieleniu
wywiadu przekazuje informację i rekomenduje udział w nim kolejnym dwom osobom). Badanie było
anonimowe, wywiady (za wyjątkiem jednego) były nagrywane, a uczestnicy otrzymali przez
rozpoczęciem wywiadu krótki materiał pisemny, informujący o celu i zakresie badania (w tym, pełny
tekst pytań podstawowych, strukturyzujących przebieg każdego wywiadu). Opis i interpretacja
wyników tego badania opiera się na pisemnej transkrypcji wszystkich wywiadów.
W rezultacie zastosowanej i wcześniej z powodzeniem sprawdzonej techniki kuli śniegowej, udało się
w Jaśle zgromadzić grupę 5 osób – uczestników tego badania. Wywiady zostały przeprowadzone
w okresie od 22 do 30 marca 2017 r. w Jaśle. Uczestnicy badania poprzez pogłębiony indywidualny
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wywiad to w większości mężczyźni (3 na 5 osób udzielających wywiadu ), deklarujący wykształcenie
wyższe (4/5), wszyscy mieszkają w Jaśle od urodzenia, a przeciętna wieku to 40 lat (od 37 do 54).
Uczestnicy badania podobnie definiowali swoje powiązania z obszarem rewitalizacji (lub konkretnym
podobszarem): przede wszystkim poprzez miejsce zamieszkania lub miejsce pracy. Podkreślali swoje
zainteresowanie zmianami w Jaśle, podając różne powody, ale zawsze rezonujące aktywnością
i zaangażowaniem emocjonalnym: „ z powodu dbałości o przyszłość swoich dzieci, tu się będą
wychowywać”, „obywatelskie spojrzenie na problemy miasta”, „moim zdaniem stworzenie warunków
do integracji mieszkańców i polepszenia warunków życia w naszym mieście będzie przynosić wymierne
korzyści” czy też związki rodzinne „jestem związana z tym miejscem emocjonalnie i rodzinnie”. Obok
tego, pojawiały się również szersze wypowiedzi, wskazujące na motywację wynikająca również z faktu
znajomości różnych osiedli miasta, zbudowaną na kontaktach towarzyskich, relacjach zawodowych,
odwiedzinach u rodziny itp. Można na tej podstawie uznać, że respondenci to osoby są pozytywnie
zmotywowani, zorientowane w sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i pozostające w intensywnych
relacjach z innymi mieszkańcami Jasła, osadzonymi w innych częściach miasta, co daje im możliwość
obserwacji i wymiany poglądów, a przez to szerszego spojrzenia na sprawy miasta, wieloaspektowego
opisywania rzeczywistości i diagnozowania.
Wypowiedzi respondentów na temat motywacji ogniskują się wokół różnie artykułowanej potrzeby
wprowadzenia zmiany. W wypowiedziach przeważają zdecydowane sfomułowania, wynikające
zapewne z dezaprobaty, braku akceptacji dla obecnego stanu rzeczy (np.: „co mnie motywuje? Brak
motywacji u innych pustoszenie, i bylejakość”, „przekonanie o tym, że Jasło idzie w złym kierunku, tj.
w kierunku tego, że zostanie miłym kilkunastotysięcznym miastem dla emerytów - spalnia i umieralnia”,
„samouwielbienie władz”). Inne, choć również podkreślają potrzebę zmiany, pozbawione były rewizji
zaszłości (np:.”chęć mojego włączenia się w proces rewitalizacji podyktowana jest bezpośrednim
zainteresowaniem sprawami społecznymi, przemyśleniami moimi i moich znajomych co do kierunków
działań w naszym mieście w celu poprawy warunków życia i stworzenia takiej infrastruktury, która
zachęcałaby do pozostawania tu jak największej liczby mieszkańców. Nie możemy konkurować
z dużymi ośrodkami przemysłowymi pod względem atrakcyjności zatrudnienia. Jednak sporo osób z
Jasła już pracuje w większych miastach i tylko względy rodzinne mają wpływ na ich decyzje w sprawie
miejsca zamieszkania, dlatego też moim zdaniem wszelkie udogodnienia poprawiające komfort życia
oraz miejsca do rekreacji i wypoczynku w Jaśle są bardzo ważne”).
Można to interpretować w następujący sposób: w rożnych środowiskach - zarówno u osób o
radykalnych krytycznych sądach, zdecydowanych opiniach jak i u tych, którzy prezentują bardziej
wyważone postawy i opinie, nastąpiła kumulacja obserwacji, skłaniających do podjęcia wysiłku
wprowadzenia zmian (tzw. masa krytyczna do zmiany).
Poglądy i opinie respondentów w sprawie tego, czy diagnoza problemów przedstawiona na wstępie
programowania rewitalizacji odzwierciedla kluczowe problemy obszaru (podobszaru) rewitalizacji,
były dość jednorodne. Tylko jedna z badanych osób, potwierdziła słuszność przedstawionej diagnozy
(„uważam, że odzwierciedla ona kluczowe problemy obszaru rewitalizacji”). Czworo respondentów
badania (4/5) wypowiadało się w tej sprawie krytycznie, podnosząc, że diagnoza jest w ich ocenie mało
trafna, skupiona na problemach społecznych i deficytach, które są obok realnych (dla nich czytelnych),
problemów miasta.
Wypowiedzi dotyczyły również specyficznej perspektywy, z której- wg respondentów- zdiagnozowano
miasto, a mianowicie „o problemy dostrzegane z perspektywy urzędu miasta”. Wypowiedzi obfitowały
w sformułowania, które można interpretować jako realne zróżnicowanie obrazu miasta u
interesariuszy rewitalizacji, na ten „nasz” i ten widziany „z urzędu” („ludzie w miastach, czyli w
urzędach miastach odpowiadają za infrastrukturę, i tylko to widzą, co namacalne – słabą drogę czy jakiś
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budynek, nie widzą innych kwestii - interakcji społecznych, nie czują tego, co oni określają jako działania
miękkie, nie mają też chyba na to pomysłu, nie znają się na tym”;” jak czytam ten program, to wszędzie
się sypią budynki, jakby to był największy problem Jasła, a przecież nie mamy dwustuletnich kamienic”;”
najłatwiej zrobić chodnik czy ulicę, bo to łatwo zmierzyć i pokazać”, „Jasło nie jest wcale biednym
miastem” ; „ubóstwo w mieście jest pozorne”, „biedy nie ma, a 500+ powoduje, że wielu ludziom nie
opłaca się iść do pracy”; „dochody rozporządzalne w mieście są na pewno wyższe, niż to mówią
statystyki”).
Zróżnicowanie, czasem skrajnie, wypowiadanych w rozmowie poglądów na temat kondycji
i perspektyw rozwojowych miasta występowało w większości rozmów z respondentami (np. „Gwiazdy
tu nie przyjeżdżają, Sylwestra niema – zimno, ciemno…” ; „Jasło nie jest takie złe, życie jest ciche,
spokojne, wolne i wygodne”; „nie ma perspektywy”; „Ludziom z zagranicy miasto się podoba, są
zachwyceni” „ ciężko się przestawić na życie w takim mieście, zderzenie z brutalną rzeczywistością jest
nie do przeskoczenia” „wracam z pracy, i mam czas dla rodziny, tu się źle nie żyje”; „ tu każdy ma
każdemu wszystko za złe, inność czy oryginalność jest odbierana z wrogością”; „mamy czas zjeść razem,
mamy czas dla siebie, to jest komfort którego nie ma w dużym mieście”; „w Jaśle są perspektywy, ale
trudno je dostrzec, trzeba je pokazywać, naświetlać pozytywnie, pokazywać ten komfort życia, w tym
że niekoniecznie tu trzeba brać hipotekę na 35 lat, żeby przyzwoicie mieszkać, koszty życia niższe,
wszędzie blisko, chcemy wyskoczyć do teatru czy dobry koncert, to jedziemy, np. do Rzeszowa, czy
Krakowa”; „położenie geograficzne Jasła fatalne, Kraków to jest przepaść, wiadomo, ale np. Wieliczka
(tam się już inaczej zarabia) niestety Jasło jest na samym końcu, a jeszcze grozi nam wykluczenie
komunikacyjne, nie jest tu za ciekawie, bo jesteśmy na samym końcu, no i wszędzie stad daleko”.
Skrajny subiektywizm ocen czy raczej dychotomiczność postrzegania cech miasta? Można to
interpretować w różny sposób, ale ponieważ przyjęto dla tego badania interpretację
konstruktywistyczną, skłaniam się do tego, że proces krystalizowania się opinii mieszkańców o mieście
postępuje wolniej, niż zmiany zachodzące w mieście i wokół niego (możliwe, że równie z tego powodu,
że nie ma dogodnej płaszczyzny lub wielu takich płaszczyzn, do ścierania się postaw wobec miasta,
niekonwencjonalnych opinii i różnych perspektyw patrzenia na Jasło, co pozwoliłoby ugruntować czy
zweryfikować niektóre z zacytowanych poglądów).
Na podstawie materiału zgromadzonego w wywiadach można stwierdzić, że migracja i jej skutki są
problemem, który respondenci definiują jako kluczowy, i przedstawiają w swoich wypowiedziach jako
powszechnie uznawany za fundamentalny dla przyszłości miasta. W kontekście tego problemu, badani
postrzegają proces rewitalizacji i szanse, które z nim wiążą. Zapewne dlatego, większość respondentów
pytana, czy program odpowiada na potrzeby rewitalizacyjne, które zauważają w obszarze rewitalizacji
(ew. konkretnym podobszarze), oraz o to, czy projektów został trafnie dobrany, była sceptyczna
(np. „po co nam kolejne budynki, trzeba stworzyć system ciągłych zmian”; „tu się musi coś dziać, co
zwróci uwagę na Jasło, również Jaślanom”; „rewitalizacja, sorry, renowacja budynków czy ulic - nie jest
nam potrzebna”). Respondenci zwracali szczególnie wiele uwagi na to, że planowane działania
rewitalizacyjne „są obok” rynku, zatrudnienia i przedsiębiorczości („miastu chyba nie zależy na
rozmowie z przedsiębiorcami, nie zależy, bo chyba nie widzą w tym pola do działania, ale jak
w samorządzie są ludzie którzy przyszli z biznesu, to zupełnie inaczej to funkcjonuje”; „warunki dla
przedsiębiorczości, małej – to 80% naszej gospodarki, a ciągle się mówi tylko o dużych inwestorach”;
„czego brakuje, to myślenia o przyciąganiu do miasta przedsiębiorczości – tak jak to robią gdzie indziej
- teren i uzbrajanie go, alby przyciągnąć inwestorów, to powinno być zadanie miasta, i miasto powinno
dotować takie strefy aktywności gospodarczej – jako myślenie na przyszłość”.
Respondenci wypowiadali się również na temat działań rewitalizacyjnych w sferze kultury („ z kulturą
w mieście nie jest najgorzej, bo trudno kupić bilety, choć są drogie, droższe niż gdzie indziej” „ udział
w kulturze kosztuje, ceny porównywalne albo i wyższe niż w Krakowie”; „ wyjście do kina jest tanie, ale
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i warunki są adekwatne do tej ceny”; „Muzeum? Nie bywam” „do Muzeum się idzie obowiązkowo
w podstawówce, i starczy” „ Jak to często bywa, wszyscy lubią się wypowiadać na gruncie prywatnym,
mają bardzo dobre pomysły, jak przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, nie zawsze jednak mają
ochotę na faktyczne zaangażowanie się w działanie”).
Respondenci pytani o poglądy w kwestii kolejności działań rewitalizacyjnych, byli wstrzemięźliwi
w formułowaniu sugestii, a jeśli wskazywali na konkretne projekty w programie, to był to projekt emigracja („e-migracja, jeśli będzie realizowana, to podstawowy projekt – stworzy warunki do rozwoju”
„ pierwsze powinny być realizowane projekty kompleksowe, złożone” ; „ pojedyncze remonty niczego
nie załatwią, to i mogą poczekać”).
Uczestnicy wywiadów, proszeni o opisanie działań rewitalizacyjnych, które uważają za potrzebne, a nie
ma ich w programie mówili o: koncepcji ponadregionalnego/ krajowego wydarzenia sportowego (w
dyscyplinie mało popularnych a atrakcyjnej – niszowej, alternatywnej); o tym, że „nie ma budżetu
obywatelskiego, a dlaczego, przecież w tylu miastach się sprawdził”; jasło-expo, bo-„czasem ludzie z
zewnątrz wiedza lepiej o tym, co się produkuje w Jaśle, a Jaślanie nie”; „stworzenie otwartej sceny,
organizować imprezy przyciągające ludzi spoza miasta”; „warsztaty szkół z przedsiębiorcami – trzeba
wpuścić dzieci starsze i młodzież do firm, niech zobaczą, co trzeba zrobić by tu pracować”;
„potrzebny jest większy wpływ na edukację – dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku”;
„komunikacja w sprawie tego, co się dzieje, albo będzie działo w mieście”.
Sytuacja ludnościowa miasta towarzyszyła każdej fazie wywiadów, w tym rozmowom o potrzebnych
działaniach rewitalizacyjnych, gdy pojawiały się sugestie podjęcia działań wobec rodzin,
wychowujących dzieci, w czym respondenci upatrują szansy na zmianę postaw przynajmniej części
młodego pokolenia („To rodzice nie widzą przyszłości swoich dzieci w Jaśle, oburzają się, gdy dzieci
deklarują - „skończę studia i wrócę do Jasła, rozkręcę jakiś biznes” przekazują im, że tu zostając, nie
dokonali świadomego wyboru, z którego są dziś zadowoleni”; „kasa, kasa, wzorzec materialistyczny
dominuje, ale równocześnie nie ma świadomości kosztów życia gdzie indziej, fajnie w Jaśle zarabiać i
mieć niskie koszty życia, i z niego korzystać, bo ma się na to czas, czego gdzie indziej nie będzie, choć
pensja będzie dużo wyższa, ale i koszty ( psychiczne, emocjonalne i finansowe) będą dużo większe młodzi nie zdają sobie sprawę z kosztów emigracji, nikt im tego nie mówi, bo nikt nie relacjonuje
minusów, nikt się nie przyzna, że „sukces emigracji” i kosztuje i boli”, inwestycje owszem, ale „kto się
zdecyduje na dużą inwestycję, jeśli w mieście nie będzie ludzi, pracowników”.
Wśród sugestii pojawiających się w wypowiedziach rozmówców, odnośnie do pożądanych działań
rewitalizacyjnych, rezonował problem niskiej aktywności społeczności miasta, zamknięcia w wąskich
grupach… („gdyby to miasto było trochę bardziej uspołecznione, żyłoby się tu naprawdę dobrze, gdyby
trochę pracy włożyć w to, żeby ludzie się zaktywizowali, trochę wyszli poza krąg swojej rodziny, poza
koniec swojego nosa…”; „w czasie luźnych rozmów okazuje się, że borykamy się z podobnymi
problemami, często też dyskutujemy o problemach innych, wówczas też rodzą się ciekawe inicjatywy
i pomysły”…).
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3. Subiektywny obraz powstawania zjawisk kryzysowych w Jaśle
Na podstawie zebranego materiału badawczego, interpretowanego z perspektywy eksperckiej
i w sposób konstruktywistyczny można stwierdzić, że powstawanie zjawisk kryzysowych w Jaśle
(uchwyconych w tym badaniu) jest nieuniknione, bowiem są one pochodną powszechnych w kraju
skutków fazy „niedokończonej transformacji”, w której procesy gospodarcze i polityczne mają większa
dynamikę i oddziaływanie, niż procesy kulturowe, kształtujące postawy i gotowość lokalnej
społeczności do zmiany, ale już w przez siebie obranym kierunku i na własne ryzyko.
Rzeczywistość ponowoczesności, w której ciągła zmienność i niepewność narzuca konieczność
rozwijania pozamaterialnych zasobów społecznych - kapitału społecznego i relacyjnego, wywołuje
poczucie zagubienia, a nawet nieporadności czy zniechęcenia, wrażeniem, że skala problemów do
rozwiązania przerasta możliwości i potencjał miasta, a sytuacja innych podobnych ośrodków miejskich
jest lepsza, potencjał większy i perspektywy bardziej obiecujące.
Przeprowadzona wcześniej analiza dokumentów i danych (AD) pokazuje, że to wrażenie nie znajduje
przekonującego uzasadnienia w miernikach społeczno-gospodarczych, dlatego wytłumaczenia można
szukać na gruncie psychologii społecznej, sięgając do takich zjawisk jak: konformizm, szum
informacyjny, facylitacja, powstawanie stereotypów czy interakcji społecznej. Takie wytłumaczenie
jest zbieżne z rezultatami innych badań, które analizowałam w AD [zob.: tamże, cz. 2. 15-16, s.18].

4. Zdiagnozowane problemy a adekwatność, kompletność i sposób
realizacji zaplanowanych działań – pogłębiona diagnoza
Zadeklarowany, nadrzędny cel działań rewitalizacyjnych w Jaśle, to podnoszenia komfortu
i bezpieczeństwa życia mieszkańców i racjonalnego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom
społecznym, w tym przede wszystkim migracji wewnętrznej i emigracji osłabiających potencjał
społeczno – gospodarczy miasta (s.73). Natomiast wyniki przeprowadzonych badań pokazują,
że w opinii badanej społeczności, oprócz depopulacji miasta, hierarchia pozostałych problemów
społecznych, które wymagają zaplanowanej interwencji w obszarze rewitalizacji wygląda tak, jak to
przedstawiono na ryc. 3.
Ryc. 3: Ustalona w badaniu sondażowym hierarchia problemów społecznych w obszarze rewitalizacji

729 bezrobocie
689 uzaleznienia
654 ubóstwo
653 wandalizm
651 niski poziom integracji
648 niski poziom zaufania
538 nasilona przestępczośc
531 wykluczenie społeczne
496 nasilona przemoc w rodzinie
429 bezdomność
649,5 MEDIANA
Źródło: opracowanie własne.
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Adekwatność planowanych działań można ocenić na podstawie zestawień, które pokazuje ustaloną
w badaniu sondażowym hierarchię potrzeb w zakresie społecznym lub gospodarczym (ryc. 4),
hierarchie potrzeb materialnych( ryc. 5)
- zdefiniowane przez interesariuszy rewitalizacji
uczestniczących w badaniu, oraz omówienia (w cz. 2.3.) wyników badania poprzez indywidualne
wywiady pogłębione.
Analiza porównawcza zakresu planowanych przedsięwzięć w ww. materiału prowadzi do wniosku, że
planowane przedsięwzięcia w zakresie społecznym i gospodarczym są raczej mało adekwatne do
zdiagnozowanych problemów i potrzeb, natomiast w zakresie materialnym ich adekwatność jest
większa, choć w niewielkim stopniu.
Ryc. 4: Ustalona w badaniu sondażowym hierarchia potrzeb społecznych i gospodarczych w obszarze rewitalizacji

131 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodziezy
64 Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym powietrzu)
60 Poprawa bezpieczeństwa
59 Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców
55 Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze
52 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych lub ubogich)
42 Pomoc w podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. organizacja coworkingu)
33 Włączenie osób niepełnosprawnych
30 Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org. Pozarządowych
27 Animacja lokalnej społeczności
27 Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców
25 Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych
23 Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych
18 Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
10 Wsparcie działalności lokalnych liderów
33 MEDIANA
Źródło: opracowanie własne.
Ryc. 5: Ustalona w badaniu sondażowym hierarchia materialnych potrzeb w obszarze rewitalizacji

102 Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów
86 Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)
83 Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej (np. liczby placów zabaw dla dzieci, boisk, bieżni itp.)
82 Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców
77 Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)
61 Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)
57 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej (np. szkół, obiektów kulturalnych)
36 Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej
28 Modernizacja budynków mieszkalnych
24 Otwarcie centrum usług społecznych
16 Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
61 MEDIANA

Przedstawione poniżej zestawienie (ryc. 6) pokazuje, jaki – w opinii badanych – powinien być zestaw i
kolejność działań, od najpotrzebniejszych do najmniej potrzebnych w obszarze rewitalizacji. Analiza
porównawcza tego zestawienia i zestawu zaplanowanych działań skłania do wniosku, że są one w
pewnym zakresie podobne, ale zestaw działań jest niekompletny (z perspektywy przeprowadzonej
diagnozy, opierającej się na badaniu jakościowym), i cechuje go odmienna ocena potrzeb
rewitalizacyjnych.
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Ryc. 6: Zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne – zbiorcze hierarchiczne zestawienie pożądanych działań w obszarze
rewitalizacji Jasła

131 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodziezy
102 Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów
86 Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)
83 Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej
82 Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców
77 Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)
64 Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym powietrzu)
61 Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)
60 Poprawa bezpieczeństwa
59 Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców
57 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej (np. szkół, obiektów kulturalnych)
55 Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze
52 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych lub ubogich)
42 Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org. pozarządowych
36 Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej
33 Włączenie osób niepełnosprawnych
30 Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i NGO
28 Modernizacja budynków mieszkalnych
27 Animacja lokalnej społeczności
27 Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców
25 Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych
24 Otwarcie centrum usług społecznych
23 Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych
18 Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
16 Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
10 Wsparcie działalności lokalnych liderów
47 MEDIANA
Źródło: opracowanie własne.

4.1.

Adekwatność i kompletność planowanych działań

Projekt GR zakłada, że jego głównym efektem będzie ograniczenie negatywnych zjawisk i wzmacnianie
potencjałów obszaru rewitalizacji, poprawie ulegnie stan zagospodarowania i jakość przestrzeni
publicznych Projekt GPR bezpośrednio po sfomułowaniu wizji zmian obszaru rewitalizacji zakłada, że
w wyniku przeprowadzonej rewitalizacji obszar rewitalizacji miasta Jasła w stopniu znaczącym
podniesie swoją funkcjonalność i dostępność (s. 71). Natomiast większa integrację społeczną wywoła
przewidziane w projekcie programu połączenie funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych i
społecznych w realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych i społecznych (s. 71), co przełoży się na
lepszą i efektywniejszą pracę na rzecz miasta (tamże). Biorąc pod uwagę te założenia, jak również
cechy zaprezentowanego zestawu planowanych działań rewitalizacyjnych ujęty w projekcie GPR,
trzeba plan działań rewitalizacyjnych zaliczyć do strategii typu „place based strategy”
(albo ewentualnie „people trought places’ strategy”) – czyli strategii zmiany (np.: rozwoju, naprawy)
w oparciu o istotne zmiany w przestrzeni fizycznej miasta (terenów publicznych lub budynków
użyteczności publicznej), przeprowadzane przez władze publiczną w miejscach (dzielnicach, osiedlach),
które są „przedmiotem” takich planowanych zmian.
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Przyjmując taką klasyfikację, rozkład przestrzenny planowanych działań (projektów) w podobszarach
pozwoli odczytać, do których problemowych obszarów faktycznie adresowany jest analizowany plan
działań ( zob. : tabela nr 18).
Tabela 18: Struktura projektów – planowanych działań rewitalizacyjnych, ze względu na docelowy podobszar i cel przyjęty
w GPR.

Podobszar /
Nr projektu
Cel
rewitalizacji:
1
2
3
Projekty,
które nie
pasują do
struktury
celów (s. 76)

1

1, 5, 21
2, 7
2, 7, 11, 26
8, 9, 10, 12,
21, 22, 23,
24, 25,

2

3, 27
28

3

6
6, 13,14,15,
16, 17, 18,
19, 20,

4

5
-

5

4, 5
-

6

-

Źródło: opracowanie własne, na podstawie informacji zawartych w projekcie GPR (Urząd Miasta Jasło, 2017).

Choć podobszar nr 6: Ulaszowice został wybrany do przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych decyzja
Rady Miasta, to nie udało mi się się w programie zidentyfikować żadnego działania dedykowanego
rozwiązaniu problemów tej społeczności, a w przypadku dwóch innych podobszarów (nr 3 i 4)
planowane działania to jedno, bądź dwa działania, w obrębie jednej problematyki (jeden, 1. cel
programu).
Dokonując pogrupowania działań stwierdzono, że liczne z zaplanowanych działań „nie pasują” do
przyjętej w programie struktury celów, a jedno z działań (projekt nr 21) zawiera zestaw zadań, które
tylko w części można zinterpretować, jako realizację celu 1. Programu. Jeśli przyjąć, że 10 projektów
jest trafnie skonstruowanych i właściwie zlokalizowanych (projekty nr: 1,2,3,4,5,6,7,11,26,27), z czego
w podobszarze nr 1: Centralny – wschód zaplanowano osiągnięcie wszystkich trzech celów programu,
poprzez realizację 7o% wszystkich projektów (które, uznałam za trafne), to nasuwa się wniosek, że plan
działań rewitalizacyjnych jest kompletny i adekwatny wobec problemów zdiagnozowanych na tym
podobszarze.
Badanie jakościowe problemów i potrzeb rewitalizacyjnych, którego wyniki omówiono w tym raporcie
dostarcza wiedzy, która pozwala na przedstawienie optymalnego (z uwagi na uzyskane w badaniu
rezultaty), układu (zestawu) różnych społecznych i gospodarczych działań rewitalizacyjnych w
poszczególnych podobszarach. Wobec tego, adekwatność i kompletność zaplanowanych działań w
każdym z podobszarów, można ocenić porównując zestawienie z tabeli nr 18 wraz z opisami
odpowiednich projektów w GPR, z wykresem przedstawionym na ryc. 7. Porównanie to prowadzą do
wniosku, że zaplanowane działania są raczej mało adekwatne do tych potrzeb, ponieważ polegają
przede wszystkim na przedsięwzięciach budowlano-modernizacyjnych lub remontowych.
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Ryc. 7: Zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne podobszarów – indywidualne zestawy działań rewitalizacyjnych

Źródło: opracowanie własne.
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Przyjmując pozytywistyczną interpretację zgromadzonych danych jakościowych opracowałam zestawienie ilościowe
obrazujące proporcje pomiędzy poszczególnymi działaniami w obszarze rewitalizacji, ze względu na hierarchię potrzeb
uchwycona w badaniu sondażowym, poprzez sumaryczna punktację wskazań respondentów. Rezultat takiego zabiegu
interpretacyjnego pokazuje ryc. 8, która można traktować jako wskazówkę metodyczną przy ewentualnych zmianach
zestawu planowanych działań w GPR.
Ryc. 8: Optymalna struktura działań w obszarze rewitalizacji - proporcje ilościowe.
OPTYMALNA STRUKTURA DZIAŁAŃ
20,0 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci i młodziezy
9,8 Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym powietrzu)
9,1 Poprawa bezpieczeństwa
9,0 Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców
8,4 Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze
7,9 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych lub ubogich)
6,4 Pomoc w podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. organizacja coworkingu)
5,0 Włączenie osób niepełnosprawnych
4,6 Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org. Pozarządowych
4,1 Animacja lokalnej społeczności
4,1 Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców
3,8 Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych
3,5 Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych
2,7 Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
1,5 Wsparcie działalności lokalnych liderów
PROPORCJE W %

Źródło: opracowanie własne.

4.2.
Planowany sposób realizacji zadań rewitalizacyjnych
w stosunku do zdiagnozowanych problemów
Projekt GPR zakłada, że realizacja programu zostanie powierzona Zespołowi ds. wdrażania Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Jasła z Operatorem rewitalizacji. Ustalenia projektu w zakresie sposobu
realizacji zadań rewitalizacyjnych są ogólne, raczej kierunkujące niż wiążące, czy precyzujące zasady
działania. Dlatego trudno jest odnieść się do tego, czy planowany (opisany w projekcie GPR) sposób
realizacji będzie odpowiedni do zdiagnozowanych problemów.

4.2.1.
Leaderzy lokalni – budowanie partnerstwa na rzecz
rewitalizacji
Rezultaty badania pokazują, że wśród badanych interesariuszy grupa zdecydowanie niezainteresowana
uczestnictwem w procesie rewitalizacji jest co najmniej o połowę mniejsza, niż grupa, która deklaruje
chęć włączenia się w działania rewitalizacyjne (na różnym poziomie partycypacji). Na tej podstawie
można wnioskować o dużym, wciąż niezagospodarowanym (niewykorzystanym) potencjale
aktywności społecznej mieszkańców Jasła. Tę diagnozę wzmacnia uchwycona relacja pomiędzy
liczebnością grup pozytywnych wobec uczestnictwa a „niezdecydowanych” – bardzo duży udział osób
niezdecydowanych, z jednej strony dość typowy dla tego typu pytań ankietowych, tu – w odniesiony
do bardzo małej liczby odpowiedzi negatywnych skłania do diagnozy, że wśród interesariuszy
rewitalizacji w Jaśle drzemie (ukryta) energia. Ten potencjał może być w różny sposób spożytkowany
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(ryc. 3). Jedną z form jest kształtowanie przywództwa lokalnego, na rzecz rewitalizacji i społecznego
zaangażowania w jej prowadzenie.
Ryc. 9: Struktura respondentów pod względem postawy wobec partycypacji – potencjał
uspołecznienia realizacji zadań rewitalizacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie rezultatów badań sondażowych.

Również wypowiedzi i opinie, które zebrano w czasie pogłębionych indywidualnych wywiadów
prowadzą do wniosku, że wśród interesariuszy rewitalizacji, bez wapienia są osoby które z czasem
mogą podjąć szerszą aktywność na rzecz procesu rewitalizacji, stając się liderami rewitalizacji. Dlatego
moim zdaniem, w programie znaleźć się powinny działania, motywujące i przygotowujące do podjęcia
roli liderów rewitalizacji (oprócz inicjatywy: „Jasielskie Forum”).
Warunkiem wyłonienia liderów i budowania partnerstw z różnymi grupami i podmiotami jest
rzeczywiste uspołecznienie procesu rewitalizacji, w zakresie wykraczającym poza poziom konsultacji
opracowań, projektów czy decyzji. Podstawa do tego jest usprawnienie komunikacji społecznej. Dla
wyłonienia potencjalnych liderów niezbędne jest nawiązanie szerszego dialogu z różnymi
zorganizowanymi grupami, w których działają osoby skłonne do aktywności na rzecz swojego
środowiska. Polem do Identyfikacja potencjalnych liderów i liderek rewitalizacji nie może być badanie
jakościowe problemów i potrzeb ( diagnozowanie) lecz tylko zarysowanie pola do współdziałania, co
pozwala na weryfikacje motywacji (intencji) zasobów i wpływów, warunkujących realność
ewentualnego przywództwa, w partnerstwie z władzami miasta.
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5. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania sondażowe (ankieta kwestionariuszowa i ankieta internetowa) objęły grupy
o odmiennej strukturze, ze względu na płeć. Dlatego w podsumowaniu warto zwrócić uwagę, że choć
obie grupy były pod tym, bardzo istotnym dla kwestii postrzegania problemów społecznych, względem
odmienne, to uzyskane rezultaty diagnozowania przez nie problemów społecznych w obszarze
rewitalizacji są bardzo podobne (ryc. 10, po lewej ankieta internetowa, po prawej badanie
kwestionariuszowe). Podobieństwo obu wyników skłania, by uznać, że taki wybór i hierarchia, może
być reprezentatywny dla ogółu społeczności miasta. Dlatego powinien być traktowany jako istotny,
kierunkujący planowanie działań rewitalizacyjnych w obszarze zdegradowanym Jasła.
Ryc. 10: Posumowanie diagnozy problemów społecznych w obu badaniach sondażowych

157
259
177
206
274
259
247
244
254
198
245,5

bezdomność
bezrobocie
nasilona przemoc w rodzinie
nasilona przestępczośc
niski poziom integracji
niski poziom zaufania
ubóstwo
uzaleznienia
wandalizm
wykluczenie społeczne
MEDIANA

272
470
319
332
377
389
407
445
399
333
383
Źródło: opracowanie własne.

Na tle uzyskanych wyników badania jakościowego, w podsumowaniu jego omówienia użyteczne moim
zdaniem jest skierowanie uwagi czytelnika na kilka parametrów, pokazujących Jasło w kontekście
innych miast województwa podkarpackiego, w celu sprowokowania refleksji na temat tych zjawisk
z zakresu psychologii społecznej, które zarysowałam w cz. 3.
Tabela 19: Jasło na tle innych miast województwa podkarpackiego – wybrane cechy

Cecha
MIASTO Jasło
udział % bezrobotnych zar. w ludności w w. produkcyjnym
pracujący na 1000
radni w wieku 50+, w % składu rady
udział osób korzystającyh z pomocy społecznej , w%

10,4
403
66,4
9,9

Jarosław
Sanok
Krosno Przemyśl
10,2
6,1
5,9
14,9
391
401
490
267
70,9
61,2 bd
bd
8,2
5,6
7
10,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Badania jakościowe, przeprowadzone w zakresie określonym przez Zamawiającego, dostarczyły
pewnego zasobu wiedzy, który może być wykorzystany jako dopełnienie lub pogłębienie diagnozy
opartej na interpretacji danych ilościowych. Przedstawienie, omówienie i interpretacja rezultatów
badania, co stanowi treść tego raportu, powinno skłonić do uwzględnienia jego wyników przy
formułowaniu ostatecznego zestawu działań rewitalizacyjnych (dla zwiększenia adekwatności zadań),
jak również do usprawnienia komunikacji społecznej na rzecz rewitalizacji.
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6. Rekomendacje w sprawie kluczowych działań rewitalizacyjnych
Jasła i ich wpływu na wyjście obszaru rewitalizacji z problemów,
które zdiagnozowano
Rezultat badań jakościowych skłania do tego, by w sprawie kluczowych działań rewitalizacyjnych
sformułować dwie rekomendacje.
1. Budowanie koncepcji działań, ze świadomością atutów lub potencjałów.
Powszechna praktyką jest opieranie planu działań rewitalizacyjnych przede wszystkim na
diagnozie problemów, co sprawia, że niejednokrotnie powstaje wrażenie, że brak niezbędnego
endogenicznego (lokalnego) kapitału, koniecznego dla „nowego otwarcia”. Warto zatem
unaocznić i zarekomendować, jako czynniki modelujące zakres zadań i przyszłą ocenę
oddziaływania projektów kluczowych, właśnie te aspekty życia w obszarze rewitalizacji, które
zidentyfikowano jako mocne strony na podstawie opinii 215 mieszkańców i mieszkanek jasła
(ryc.11, kapitał wyróżniono kolorem zielonym; po lewej ankieta internetowa, po prawej
badanie kwestionariuszowe). Inne atuty, które zidentyfikowano w badaniu zostały opisane
w cz. 2.2.1.6, 2.2.2.6 oraz 2.3.
Ryc. 11: Kapitał obszaru rewitalizacji w opinii uczestników sondaży

198

APEKTY OCENIANE BARDZO POZYTYWNIE I BARDZO NEGATYWNIE
259
Dostępność i jakość usług edukacyjnych
206
Dostępność i jakość oferty kulturalnej
198
Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej
286
Dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych
209
Dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi
187
Dostępność i jakość usług służby zdrowia
191
Dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej
170 Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki)
251 Stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w podstawowe media
201
Stan dróg i chodników
177
Stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza)
257
Transport publiczny
175 Warunki do aktywności, obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych
178
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
159
Wsparcie osób bezrobotnych
MEDIANA

564
489
531
614
528
488
513
546
621
521
530
573
548
537
501
531

Źródło: opracowanie własne na podstawie rezultatów badania.

2. „Istnieje tylko to, o czym wiemy” - fundamentalna (nie tylko) dla rewitalizacji jest kwestia
dostępu do informacji oraz dobrej komunikacji. Bez tego, postulat uspołecznienia procesu
pozostanie deklaracją, a zasób wiedzy o mieście i jego kondycji, perspektywach i potencjałach
oraz problemach ( AD) będzie kapitałem, który nie zaprocentuje.
Kluczowe projekty rewitalizacyjne są złożone, wynikają z wiedzy o egzogenicznych
uwarunkowaniach rozwoju miasta, ale również z założeń, które niekoniecznie znają , rozumieją
i podzielają adresaci tych projektów. Konieczne jest ,moim zdaniem, wprowadzenie głębokich
zmian w sposobie komunikacji, większe otwarcie na dialog, z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi i atrakcyjnych form przekazu.
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7. Odwołania, oprócz wyjaśnionych we wprowadzeniu:
GPR (2017) Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Jasła na lata 2014-2020. Jasło: Urząd Miasta
Jasło.
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9. Załączniki
9.1.

Załącznik nr 1: kwestionariusz badawczy – badanie
w podobszarach obszaru rewitalizacji

Szanowni Państwo,

prosimy o udział w badaniu prowadzonym na zamówienie Urzędu Miasta w Jaśle i wypełnienie ankiety służącej
pracom, które zaowocują wdrożeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła 2014-2020 (GPR).
Zależy nam bardzo na Państwa opinii, dlatego będziemy wdzięczni za podzielenie się wiedzą i przemyśleniami.

Celem ankiety jest pogłębienie diagnozy zjawisk kryzysowych oraz identyfikacja potencjałów podobszaru
CENTRALNY ZACHÓD, który obejmuje:
część Osiedla Gądki - Park Linowy i tor BMX wraz z otoczeniem oraz obszar na Osiedlu Mickiewicza ograniczony:
ul. Szopena, ul. Sikorskiego, ul. Krasińskiego, ul. Szkolną, ul. Mickiewicza, prawym brzegiem rzeki Wisłoki, prawym
brzegiem rzeki Ropy (zob.: mapka, źródło UM Jasło).

Rewitalizacja to zespół różnych działań, których celem jest
poprawa (tj. wyprowadzania ze stanu kryzysowego) na
obszarach miasta o najtrudniejszej sytuacji społecznej oraz
rozwiązanie powiązanych z nią problemów gospodarczych,
przestrzennych, infrastrukturalnych lub środowiskowych.
Działania te prowadzone są w sposób zaplanowany, poprzez
program rewitalizacji, prowadzony na wybranym obszarze
miasta - obszarze rewitalizacji.

Pełną informację na temat projektu GPR, zdiagnozowanych
problemów i zaproponowanych projektów rewitalizacyjnych
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle:
http://www.jaslo.pl/pl/page/rewitalizacja-miastajas%C5%82
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1.

2.

Jak ocenia Pan/Pani natężenie poszczególnych problemów społecznych na tym podobszarze? Prosimy
o zaznaczenie swojej oceny przez postawienie „x”.
Bardzo Niskie
Bardzo
Lp.
Problem
Średnie Wysokie
niskie
wysokie
-

-

1

Bezdomność

2

Bezrobocie

3

Nasilona przemoc w rodzinie

4

Nasilona przestępczość

5

Niski poziom integracji mieszkańców

6

Niski poziom zaufania społecznego

7

Ubóstwo ekonomiczne

8

Uzależnienia

9

Wandalizm

10

Wykluczenie społeczne

11

Inny istotny problem, jaki?.........................3

2

3

4

5

Jak na tym podobszarze miasta ocenia Pan/Pani następujące aspekty życia?
Prosimy o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą. Prosimy o zaznaczenie swojej
oceny przez postawienie „x”.
Lp.

3

1

Oceniany aspekt

1.

Dostępność i jakość usług edukacyjnych

2.

Dostępność i jakość oferty kulturalnej

3.

Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej

4.

Dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych

5.

Dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi

6.

Dostępność i jakość usług służby zdrowia

7.

Dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej

8.

Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki)

9.

Stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w podstawowe media

10.

Stan dróg i chodników

11.

Stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza)

1

2

3

4

Proszę wpisać, jeśli nie został ujęty w zestawieniu, a następnie ocenić natężenie w podobszarze.
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5

Lp.

3.

4.

Oceniany aspekt

1

12.

Transport publiczny

13.

Warunki do aktywności, obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych

14.

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

15.

Wsparcie osób bezrobotnych

2

3

4

5

Do kogo, Pana/Pani zdaniem, powinny być w pierwszym rzędzie kierowane działania w tym podobszarze
rewitalizacji? Prosimy o zaznaczenie maksymalnie dwóch grup.
Rodziny z małymi dziećmi
Osoby niepełnosprawne
Dzieci

Osoby bezrobotne

Młodzież

Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Seniorzy

Osoby zagrożone patologiami (alkoholizm,
narkomania, przestępczość itp.)

Jakie działania rewitalizacyjne powinny być realizowane na tym podobszarze?
Prosimy o zaznaczenie przez postawienie „x” w kolumnie „wskazanie” maksymalnie 3, w Pani/Pana opinii
najpotrzebniejszych dla rewitalizacji tej części Jasła. .
Lp

Działanie

Wskazanie

1

Animacja lokalnej społeczności

2

Pomoc w podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. organizacja
coworkingu)

3

Poprawa bezpieczeństwa

4

Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org.
Pozarządowych

5

Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych

6

Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych

7

Włączenie osób niepełnosprawnych

8

Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców

9

Wsparcie działalności lokalnych liderów

10

Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych

11

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych
lub ubogich)

12

Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców

13

Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze

14

Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym
powietrzu)
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15

5.

Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci
i młodzieży

Jakie inne działania, oprócz wymienionych w odpowiedzi na poprzednie pytanie, są według Pani/Pana
potrzebne, dla rewitalizacji tej części Jasła?
Prosimy o zaznaczenie przez postawienie „x” w kolumnie „wskazanie” maksymalnie trzech najważniejszych.
Lp

Działanie

Wskazanie

1

Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców

2

Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)

3

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej
kulturalnych)

4

Modernizacja budynków mieszkalnych

5

Otwarcie centrum usług społecznych

6

Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów

7

Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)

8

Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych

9

Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej

10

Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej (np. liczby placów zabaw dla
dzieci, boisk, bieżni itp.)

11

Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)

(np. szkół, obiektów

6.

Jakie są atuty (mocne strony) tego podobszaru?
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

Czy przed udziałem w badaniu, zapoznał się Pan / zapoznała się Pani z projektem Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Jasła 2014-2020?

1

8.

TAK

2

NIE

Czy przed udziałem w badaniu, wiedział Pan / wiedziała Pani o pracach nad programem rewitalizacji,
prowadzonymi przez Urząd Miasta Jasła?

1

TAK

2

NIE

Czy ma Pan/ Pani zamiar włączyć się w działania rewitalizacyjne w Jaśle, np. poprzez udział w innych badaniach,
spotkaniach dyskusyjnych, zbiórkach pieniężnych, festynach, wolontariacie?
9.
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1

TAK

2

NIE

3

NIE WIEM

2

Mężczyzna

Metryczka
Płeć
1

Kobieta
Wiek

1

Poniżej 20

4

45-64

2

20-24

5

65 i więcej

3

25-44
Status zawodowy

1

Uczę się

4

Jestem przedsiębiorcą

2

Pracuję (umowa o pracę)

5

Jestem bezrobotny

3

Pracuję (bez umowy)

6

Jestem emerytem/rencistą

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu.

9.2.

Załącznik nr 2: kwestionariusz ankiety internetowej –
badanie w obszarze rewitalizacji

Szanowni Państwo,
prosimy o udział w badaniu i wypełnienie ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy zjawisk kryzysowych
oraz identyfikacja potencjałów na obszarze rewitalizacji w Jaśle.
Badanie ankietowe służy pracom, których celem jest przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła
2014-2020.
Zależy nam bardzo na Państwa opinii, dlatego będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się swoją
wiedzą i przemyśleniami.
Rewitalizacja to zespół różnych działań, których celem jest poprawa (tj. wyprowadzania ze stanu kryzysowego)
na obszarach miasta o najtrudniejszej sytuacji społecznej oraz rozwiązanie powiązanych z nią problemów
gospodarczych, przestrzennych, infrastrukturalnych lub środowiskowych. Działania te prowadzone są w sposób
zaplanowany, poprzez program rewitalizacji, prowadzony na wybranym obszarze miasta - obszarze rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji w Jaśle obejmuje sześć podobszarów, które zostały zaznaczone na poniższym schemacie,
kolejno: 1: Centralny – wschód; 2: Centralny – zachód; 3: Gamrat; 4: Rafineria -południowy wschód; 5: Sobniów;
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6: Ulaszowice - południowy wschód. Pełną informację na temat dokładnych granic podobszarów,
zdiagnozowanych problemów i zaproponowanych projektów rewitalizacyjnych można znaleźć na stronie
internetowej: http://www.jaslo.pl/pl/page/rewitalizacja-miasta-jas%C5%82

10. Spośród 6 podobszarów, proszę wybrać ten, którego sytuację zna Pan/Pani najlepiej (np. jako miejsce
zamieszkania, nauki lub pracy), a którego dotyczyć będą odpowiedzi na kolejne pytania ankiety.
Prosimy o zaznaczenie JEDNEGO wybranego obszaru przez postawienie „x” w wierszu: wskazanie.
Podobszar:
Wybieram::

1

2

3

4

5

6

11. Jak ocenia Pan/Pani natężenie poszczególnych problemów społecznych na wskazanym w odpowiedzi na
pytanie 1 podobszarze? Prosimy o zaznaczenie swojej oceny przez postawienie „x”.
Bardzo Niskie
Bardzo
Lp.
Problem
Średnie Wysokie
niskie
wysokie
1
Bezdomność
2
Bezrobocie
3
Nasilona przemoc w rodzinie
4
Nasilona przestępczość
5
Niski poziom integracji mieszkańców
6
Niski poziom zaufania społecznego
7
Ubóstwo ekonomiczne
8
Uzależnienia
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9
10
11

Wandalizm
Wykluczenie społeczne
Inny istotny problem, jaki?..........................4

12. Jak na wybranym w pytaniu 1 podobszarze miasta ocenia Pan/Pani następujące aspekty życia?
Prosimy o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą. Prosimy o zaznaczenie swojej
oceny przez postawienie „x”.
Lp.
Oceniany aspekt
1 2 3 4 5
16. Dostępność i jakość usług edukacyjnych
17. Dostępność i jakość oferty kulturalnej
18. Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej
19. Dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych
20. Dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi
21. Dostępność i jakość usług służby zdrowia
22. Dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej
23. Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń, mała architektura, ławki)
24. Stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w podstawowe media
25. Stan dróg i chodników
26. Stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza)
27. Transport publiczny
28. Warunki do aktywności, obywatelskiej i działania organizacji pozarządowych
29. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
30. Wsparcie osób bezrobotnych
13. Do kogo, Pana/Pani zdaniem, powinny być w pierwszym rzędzie kierowane działania na wybranym wcześniej
poobszarze rewitalizacji? Prosimy o zaznaczenie maksymalnie dwóch grup.
Rodziny z małymi dziećmi
Osoby niepełnosprawne
Dzieci
Osoby bezrobotne
Młodzież
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
Seniorzy
Osoby zagrożone patologiami (alkoholizm,
narkomania, przestępczość itp.)
14. Jakie działania rewitalizacyjne powinny być realizowane na wskazanym przez Pana/Panią podobszarze?
Prosimy o zaznaczenie przez postawienie „x” w kolumnie „wskazanie” maksymalnie 3, w Pani/Pana opinii
najpotrzebniejszych dla rewitalizacji tej części Jasła. .
Lp Działanie
Wskazanie
1
Animacja lokalnej społeczności
2
Pomoc w podjęciu lub prowadzeniu działalności gospodarczej (np. organizacja
coworkingu)
3
Poprawa bezpieczeństwa
4
Poprawa dostępu do informacji o wydarzeniach, działaniach władz miasta i org.
Pozarządowych
5
Realizacja projektów szkoleniowych lub doradczych
6
Stworzenie podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych
7
Włączenie osób niepełnosprawnych
8
Promocja lub inne wsparcie w działalności lokalnych przedsiębiorców
9
Wsparcie działalności lokalnych liderów
10 Wsparcie lub animacja społeczna osób starszych
11 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieporadnych, bezrobotnych
lub ubogich)
12 Organizacja wydarzeń integrującym wszystkie grupy mieszkańców

4

Proszę wpisać, jeśli nie został ujęty w zestawieniu, a następnie ocenić natężenie w podobszarze.
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13
14
15

Zachęcenie przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej w podobszarze
Zwiększenie nieodpłatnej oferty imprez kulturalnych (np. koncerty na wolnym
powietrzu)
Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dla dzieci
i młodzieży

15. Jakie inne działania, oprócz wymienionych w odpowiedzi na poprzednie pytanie, są według Pani/Pana
potrzebne, dla rewitalizacji podobszaru wskazanego w pytaniu nr 1?
Prosimy o zaznaczenie przez postawienie „x” w kolumnie „wskazanie” maksymalnie trzech najważniejszych.
Lp Działanie
Wskazanie
1
Adaptacja nieużytkowanych lokali/budynków do potrzeb mieszkańców
2
Modernizacja infrastruktury technicznej (np. sieci kanalizacyjnej, dróg itp.)
3
Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej
(np. szkół, obiektów
kulturalnych)
4
Modernizacja budynków mieszkalnych
5
Otwarcie centrum usług społecznych
6
Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych dla pieszych lub rowerzystów
7
Poprawa jakości powietrza (ograniczenie niskiej emisji)
8
Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych
9
Zwiększenie liczby miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej
10 Zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej (np. liczby placów zabaw dla
dzieci, boisk, bieżni itp.)
11 Zwiększenie liczby miejsc do integracji mieszkańców (np. klub, świetlica)

16. Jakie są atuty (mocne strony) podobszaru, który Pani/Pan wskazał w odpowiedzi na pytanie nr 1?
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Czy przed udziałem w badaniu, zapoznał się Pan / zapoznała się Pani z projektem Gminnego Programu
Rewitalizacji dla Jasła 2014-2020?
1

TAK

2

NIE

18. Czy przed udziałem w badaniu, wiedział Pan / wiedziała Pani o pracach nad programem rewitalizacji,
prowadzonymi przez Urząd Miasta Jasła?
1

TAK

2

NIE

19. Czy ma Pan/ Pani zamiar włączyć się w działania rewitalizacyjne w Jaśle, np. poprzez udział w innych badaniach,
spotkaniach dyskusyjnych, zbiórkach pieniężnych, festynach, wolontariacie?
1 TAK
2 NIE
Metryczka

3

NIE WIEM

2

Mężczyzna

4
5

45-64
65 i więcej

Płeć
1

Kobieta
Wiek

1
2
3

Poniżej 20
20-24
25-44

Liczba lat zamieszkiwania w Jaśle
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1
2

Od urodzenia
Powyżej 15 lat (ale nie od
urodzenia)
9-15 lat

3

4
5

5-8 lat
Poniżej 5 lat

4
5
6

Jestem przedsiębiorcą
Jestem bezrobotny
Jestem emerytem/rencistą
Wyższe
licencjackie/inżynierskie
Wyższe magisterskie

Status zawodowy
1
2
3

Uczę się
Pracuję (umowa o pracę)
Pracuję (bez umowy)
Wykształcenie

1

Podstawowe lub gimnazjalne

4

2
3

Zasadnicze zawodowe
Średnie

5
Miejsce zamieszkania

1

ulica

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu.
Zestawienie wyników będzie dostępne na tej stronie internetowej,
zapraszamy do zapoznania się z rezultatem ankiety.

9.3.

Załącznik nr 3: ramy wywiadu pogłębionego

STRUKTURA WYWIADU POGŁEBIONEGO,
GRUPA: AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA, DOBÓR METODĄ KULI ŚNIEGOWEJ,
STARTER: przewodniczący Forum Rewitalizacji Jasła
Miejsce wywiadów: Jasło
Badanie przeprowadzane w okresie: 22 – 30 marca 2017 r., przez: Dagmara Mliczyńska Hajda,
na zamówienie Urzędu Miasta Jasło
CEL: POGŁĘBIENIE DIAGNOZY I WIEDZY NA TEAMAT POTRZEB REWITALIZACYJNYCH I OCENY
PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH W GPR m. JASŁA 2014-2020
Wywiady rejestrowane, anonimowe, zakładany czas:30min.; interpretacja rezultatów:
konstruktywistyczna; pytania zadawane w tej samej kolejności.
1. W jaki sposób Pani/Pana działalność (np. zawodowa, społeczna) związana jest z obszarem
rewitalizacji (ew. konkretnym podobszarem), dla którego dedykowany jest GPR?
2. Co Pana/Panią motywuje do włączenia się w proces rewitalizacji?
3. Czy w Pana/Pani ocenie diagnoza problemów przedstawiona na wstępie programowania
rewitalizacji odzwierciedla kluczowe problemy obszaru /podobszaru rewitalizacji? Jeśli nie do
końca, to jakie inne negatywne zjawiska powinny zostać zbadane/ zdiagnozowane, proszę je
wymienić i uzasadnić, dlaczego są w Pani/Pana ocenie tak znaczące?
4. Czy program odpowiada na potrzeby rewitalizacyjne, które Pani/Pan zauważa w obszarze
rewitalizacji (ew. konkretnym podobszarze), a zestaw projektów zawiera trafnie dobrane
projekty? Jaka powinna być, wg Pani/Pana, kolejność podejmowanych działań
rewitalizacyjnych, i dlaczego?
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Informacje o respondentach: płeć, wiek, wykształcenie
POMOCNICZE INFORMACJE DLA RESPONDENTÓW:
PODOBSZAR,
oznaczenie na
schemacie „…”
Centralny Wschód
„1”

Centralny –
Zachód
„2”

Gamrat
„3”
Rafineria –
Południowy
wschód

„4”

Sobniów
„5”
Ulaszowice –
Południowy
wschód
„6”

POŁOŻENIE

PROBLEMY: ARGUMENTACJA W DIAGNOZIE GPR

Część Osiedla Kopernika oraz Osiedla
Śródmieście ograniczona: od wiaduktu
kolejowego w ciągu ul. 3 Maja, do ul. M.
Kopernika (teren rekreacyjny tzw. „Miasteczko
ruchu”), wracając do ul. 3 Maja, wzdłuż ul. 3
Maja (obejmując
obiekty „Strasznego Dworu”), ul Baczyńskiego,
ul. 3 Maja, ul. Dworcową, ul. Staszica, ul. 1
Maja, ul. Ducala, ul. 3 Maja, ul. Czackiego, ul.
Bednarską, ul. Jagiełły, do rzeki Jasiołki, lewy
brzeg rzeki Jasiołki, granica Osiedli
Śródmieście-Sobniów, granica Osiedli
Śródmieście- Górka Klasztorna, ul.
Grunwaldzką, ul. Kolejową, do wiaduktu
kolejowego w ciągu ul. 3 Maja.
Część Osiedla Gądki: Park Linowy i tor BMX
wraz z otoczeniem oraz obszar na Osiedlu
Mickiewicza ograniczony: ul. Szopena, ul.
Sikorskiego, ul. Krasińskiego, ul. Szkolną, ul.
Mickiewicza, prawym brzegiem rzeki Wisłoki,
prawym brzegiem rzeki Ropy.
Osiedle Gamrat - część mieszkaniowa Osiedla
oraz teren zakładu: Park Przemysłowy - na
zachód od ul. Mickiewicza.

Zjawisko ubóstwa i bezrobocia, a także
negatywne zjawiska techniczne związane przede
wszystkim ze złym stanem infrastruktury
technicznej obiektów mieszkalnych.

Część Osiedla Rafineria ograniczona: od mostu
kolejowego na rzece Wisłoce wzdłuż torów
kolejowych w kierunku zachodnim, przejście
przez tory kolejowe w kierunku południowym
na wysokości budynku Zarządu Lotos
Infrastruktura S.A., równolegle do ul. 3 Maja do
granicy miasta, ul. 3 Maja, ul. Sportowa,
granica Osiedli Rafineria-Gądki, lewy brzeg
rzeki Wisłoki na południe do mostu
kolejowego.
Część Osiedla Sobniów i Górka Klasztorna:
teren byłego wysypiska odpadów komunalnych
i dawnych wyrobisk oraz teren obiektów
sportowych na Osiedlu Sobniów.
Część Osiedla Ulaszowice ograniczona: ul. na
Kotlinę, granica miasta, granica Osiedli
Ulaszowice-Brzyszczki oraz UlaszowiceHankówka, ul. Piłsudskiego, prawy brzeg rzeki
Jasiołki do mostu w ciągu ul. K. Wielkiego, ul. K.
Wielkiego, ul.
Lwowska.

Kontynuacja procesu zjawisko ubóstwa
i bezrobocia, a także negatywne zjawiska
techniczne związane przede wszystkim ze złym
stanem infrastruktury technicznej obiektów
mieszkalnych.
Zjawisko ubóstwa i bezrobocia, a także
negatywne zjawiska techniczne związane przede
wszystkim ze złym stanem infrastruktury
technicznej obiektów mieszkalnych.
Na obszarze występują problemy społeczne
związane z bezrobociem, ale także przestrzenno
– funkcjonalne uniemożliwiające rozwój
tego terenu.

Występują problemy społeczne związane
z bezrobociem, ale także przestrzenno –
funkcjonalne uniemożliwiające rozwój
tego terenu.
Negatywne zjawiska społeczne takie jak
bezrobocie, czy ubóstwo, a także zjawiska
techniczne związane przede wszystkim ze złym
stanem infrastruktury technicznej obiektów
mieszkalnych
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