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REKOMENDACJE
Mieszkańcy
Rekomendacja nr 1
POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW SZANSĄ NA ROZWÓJ
SAMODZIELNEJ I SAMOWYSTARCZALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W obszarze rewitalizacji należy oddziaływać na odbudowę więzi społecznych
pomiędzy mieszkańcami poprzez tworzenie warunków dla aktywności mieszkańców
(wsparcie sektora pozarządowego, spędzanie czasu wolnego). Możliwym do
wykorzystania potencjałem jest baza lokalowa w postaci gminnych pustostanów
oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do spędzania czasu wolnego (mała
architektura, zieleń, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami).

Rekomendacja nr 2
SILNE WIĘZI RODZINNE WARUNKIEM SKUTECZNEJ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI
Niezbędne jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych przez
wsparcie rodzin w wypełnianiu ich funkcji jako jednego z elementów strategii
przeciwdziałania uzależnieniom.

Rekomendacja nr 3
STOSOWANIE DOJRZAŁYCH FORM PARTYCYPACJI WARUNKIEM TRWAŁOŚCI
WPROWADZONYCH ZMIAN
Realizacja programu rewitalizacji powinna być dobrą okazją do mobilizacji
zaangażowania obywatelskiego. Mieszkańcom należy powierzyć zadania w procesie
wprowadzania zmian w mieście. Niezbędne jest szeroko rozumiane włączenie
(planowanie, wdrażanie i ocena działań) mieszkańców w przedsięwzięcia
rewitalizacyjne jako warunek skuteczności i trwałości zmian.
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Instytucje i organizacje
Rekomendacja nr 4
ROZWÓJ RYNKU PRACY JAKO CZYNNIK SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN
Dla podniesienia skuteczności działania rodzin niezbędne jest zwiększenie
intensywności działań związanych z poprawą kondycji lokalnego rynku pracy
(dostosowanie oferty kursów dokształcających do zapotrzebowania pracodawców,
wsparcie i promocja działań podmiotów ekonomii społecznej, tworzenie warunków
dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak monitoring pustych lokali usługowych,
obniżenie czynszów). Dobre skutki przyniesie wykorzystywanie narzędzi ekonomii
społecznej. Sferą rozwoju i stabilności przedsiębiorczości społecznej mogą być usługi
społeczne.

Rekomendacja nr 5
PODNOSZENIE JAKOŚCI DZIAŁANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH CZYNNIKIEM
PRZECIWDZIAŁANIA ROZWOJOWI ZACHOWAŃ PATOLOGICZNYCH
Dla podniesienia skuteczności działania rodzin niezbędne jest rozszerzenie oferty
usług opiekuńczych w stosunku do osób zależnych (świetlica socjoterapeutyczna,
profilaktyka i zajęcia wychowawcze w szkołach, klub małego dziecka, oferta wsparcia
i włączenia społecznego dla seniorów). Niezbędne jest również położenie nacisku na
rozpoznawanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie koordynacji działań instytucji
przeciwdziałających rozwojowi problemów społecznych i nadanie im
kompleksowego charakteru.

Rekomendacja nr 6
ROZWÓJ FUNKCJI KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH SZANSĄ NA PODNIESIENIE
JAKOŚCI ŻYCIA RODZIN
Stworzenie warunków dla sprawnej realizacji funkcji czasu wolnego wymaga
inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową oraz wykorzystanie zasobów
parków (np. skrzyżowanie ul. Hallera i Śródmiejskiej oraz Parku Miejskiego - teren o
największym poparciu mieszkańców dla działań rewitalizacyjnych). W pracach nad
rozszerzeniem oferty czasu wolnego szczególną troską należy objąć seniorów,
młodzież i dzieci w wieku szkolnym.

Rekomendacja nr 7
POPRAWA DOSTĘPU DO SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ CZYNNIKIEM
PODWYŻSZANIA KONDYCJI RODZIN
Dla prawidłowego rozwoju społecznego podobszaru rewitalizacji niezbędne jest
stworzenie dogodnych warunków dla rozszerzenia usług o komercyjne i
niekomercyjne działania instytucji i organizacji z zakresu ochrony zdrowia.

Strona | 4

Infrastruktura
Rekomendacja nr 8
ODNOWIENIE PRZESTRZENI I MODERNIZACJA ZASOBU MIESZKANIOWEGO
CZYNNIKIEM ZWIĘKSZANIA POZIOMU I STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Dla przeciwdziałania rozwojowi patologii społecznej i wykluczenia społecznego
niezbędne jest odnowienie przestrzeni publicznych i podniesienie wartości zasobu
mieszkaniowego. Niezbędne jest przejęcie odpowiedzialności za stan budynków przez
instytucje publiczne z zastosowaniem form włączenia mieszkańców w prace na ich
rzecz.
Rekomendacja nr 9
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA
NA POPRAWĘ KOMUNIKACJI

Z

ZAKRESU

ORGANIZACJI

RUCHU

SZANSĄ

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych obszaru rewitalizacji wymaga podejścia
całościowego. Niezbędne jest opracowanie strategii uwzględniającej nowoczesne
rozwiązania dotyczące organizacji ruchu w mieście. Włączenie wszystkich
interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców) w proces opracowania długofalowych
rozwiązań podniesie poziom wiedzy o zasadach organizacji ruchu oraz pozwoli
obniżyć poziom niezadowolenia z powodu istniejących niedogodności.
Rekomendacja nr 10
UTWORZENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PARKU MIEJSKIEGO CZYNNIKIEM
ZWIĘKSZENIA OFERTY REKREACYJNEJ MIASTA
Niezbędne jest przeprowadzenie działań rewaloryzacyjnych w parku. Oddanie Parku
mieszkańcom i rozwiązanie jego problemów (jest on postrzegany jako miejsce
niebezpieczne) będzie możliwe poprzez wprowadzanie atrakcyjnych i nowoczesnych
przekształceń pozwalających na przywrócenie funkcji kulturalnych oraz rozszerzenie
oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.
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WSTĘP

Prezentowany raport ma cel praktyczny. Powstał na zlecenie, przy aktywnym wsparciu i udziale
reprezentantów społeczności Jarocina.

Głównym
zadaniem
raportu
jest
przedstawienie
pogłębionego
i wieloaspektowego obrazu miasta i jego mieszkańców w kontekście
planowanych działań rewitalizacyjnych.
Rewitalizację rozumiemy tutaj szeroko, zgodnie z definicją zaproponowaną w Ustawie o rewitalizacji
z 9 października 2015 roku:
„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego
programu rewitalizacji” (Art. 2.1.).
W raporcie przedstawiamy, w świetle danych zgromadzonych w toku badań, odpowiedzi na cztery
zasadnicze pytania dotyczące Jarocina i jego mieszkańców:





Jak mieszkańcy oceniają jakość życia w mieście?
Jaka jest skala i główne przejawy zjawisk kryzysowych?
Czym się charakteryzują potencjały interesariuszy procesu rewitalizacji?
Jakie powinny być zasadnicze obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych?

Poniżej wskazano najważniejsze wyróżniki badań, które stały się podstawą prezentowanego raportu.
Scharakteryzowano także strukturę i zasadnicze elementy raportu.
Pogłębiony i wieloaspektowy charakter badań
Pogłębiony i wieloaspektowy charakter analizy zapewnia wybrane podejście badawcze. Polega ono
przede wszystkim na wzajemnym uzupełnianiu się zróżnicowanych metod i technik badawczych. Z
jednej strony, były to metody ilościowe (sondaż), a z drugiej jakościowe (wywiady pogłębione z
mieszkańcami, spacery badawcze z ekspertami, warsztaty eksperckie). W efekcie zgromadzony został
bogaty i zróżnicowany zasób informacji, opinii i propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów.
Badania partycypacyjne
Bardzo ważnym walorem badań, które zostały tutaj zrelacjonowane, był ich partycypacyjny
charakter. Koncepcja badań partycypacyjnych została wypracowana wspólnie przez przedstawicieli
władz gminy i przez zespół badawczy z „Fundacji Partycypacja”. Przyjęliśmy założenie, iż optymalnym
z merytorycznego i organizacyjnego punktu widzenia rozwiązaniem będzie możliwie szeroki udział
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mieszkańców Jarocina w procesie badawczym. Założenie to zrealizowano na trzy sposoby. Po
pierwsze, grono mieszkańców miało istotny wpływ na koncepcję i przebieg badań. Po drugie, badania
zostały przeprowadzone wyłącznie przez osoby mieszkające na co dzień w gminie Jarocin. Osoby te
zostały do tego odpowiednio przygotowane podczas cyklu szkoleń. Po trzecie, trzy z czterech
zastosowanych metod (wywiady indywidualne z mieszkańcami, spacery badawcze i warsztaty
eksperckie) zakładały podmiotowy udział osób badanych. Polegało to na tym, że miały one możliwość
wnoszenia własnego, twórczego wkładu do oceny poszczególnych aspektów życia w mieście i do
tworzenia koncepcji oczekiwanych zmian.
Dlaczego wybraliśmy właśnie to podejście? Uznaliśmy, że daje ono szansę na zwiększenie
stopnia identyfikacji z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi oraz może podnieść motywację do
aktywnego uczestnictwa w tworzeniu programu i w samym procesie rewitalizacji. Poza tym
założyliśmy, że mieszkańcy dysponują na tyle szeroką wiedzą na temat życia w Jarocinie, że ułatwi im
to prowadzenie badań i docieranie do osób i środowisk trudno dostępnych dla badaczy
zewnętrznych. Nie bez znaczenia były aspekty edukacyjne. Kilkunastoosobowe grono zdobyło wiedzę
i doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłości, w innych badaniach lokalnych.
Mówiąc krótko, na miejscu pozostanie nie tylko dokument, ale także kapitał intelektualny,
organizacyjny i społeczny.
Struktura raportu
Raport został skonstruowany zgodnie z dwiema zasadami. Pierwsza z nich – od ogółu do szczegółu –
polega na tym, że zaczynamy od ogólnej charakterystyki jakości życia w mieście, a następnie
przechodzimy do szczegółowych kwestii problemowych. Druga zasada - od diagnozy do zarysu
strategii – mówi o tym, że propozycje obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych wynikają z
wcześniejszego rozpoznania problemów, potrzeb i oczekiwań.
Raport składa się więc z czterech rozdziałów, w których kolejno podejmujemy próbę
odpowiedzi na wskazane wyżej pytania: (1) Jakość życia, (2) Przejawy zjawisk kryzysowych, (3)
Potencjały interesariuszy rewitalizacji, (4) Obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych. We wszystkich
częściach stosujemy zasadę triangulacji, to znaczy, odpowiadając na postawione pytania,
wykorzystujemy dane zgromadzone dzięki zastosowaniu kilku metod.
Jednym z warunków stworzenia dobrego programu rewitalizacji jest przeprowadzenie
rzetelnej diagnozy, a następnie uwzględnienie wynikających z niej ustaleń w planowanych
działaniach. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie w przypadku Jarocina. Badania zostały
przeprowadzone nie tylko zgodnie z kanonem nowoczesnych badań socjologicznych, ale także – jak
już zaznaczono – z szerokim, podmiotowym udziałem mieszkańców. To stwarza szansę na sukces.
Liczymy na to, że opracowując ten raport, a wcześniej przygotowując proces badawczy, stawiamy
wspólnie ważny krok w dobrym kierunku.
Szczegółowe informacje na temat założeń i przebiegu badań przedstawione zostały w aneksie
metodologicznym. Znajdują się tam następujące odwołania do materiałów źródłowych:
 Sprawozdania z wywiadów pogłębionych z mieszkańcami: M1, M2, M3…
 Sprawozdanie z badań techniką spacerów badawczych: SBTSB
 Sprawozdanie z warsztatów z ekspertami: W1, W2, W3, W4
 Sondaż wśród mieszkańców Jarocina.
Wszystkie badania i analizy przeprowadzono w związku z przygotowaniem programu rewitalizacji dla
gminy Jarocin.
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1. Jakość życia w Jarocinie

Jakość życia jest podstawową sferą, badaną podczas przygotowania procesów rewitalizacji gmin. Daje
informacje o poziomie, standardzie życia ludności i zakresie dostępnych usług świadczonych zarówno
przez podmioty prywatne jak i instytucje publiczne oraz o obszarach niedostatku. Prezentowana tu
ogólna charakterystyka jakości życia w Jarocinie jest wstępnym krokiem do oceny skali degradacji
terenu oraz oceny siły społeczności lokalnej.
Z rewitalizacją społeczną, jako procesem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w
oparciu o reorganizację zdegradowanych przestrzeni miejskich oraz nadawanie im nowych funkcji,
wiąże się obecnie szczególne nadzieje. Ma ona prowadzić do odnowy żyjących w nich społeczności
lokalnych. Planowana odnowa powinna zaistnieć przynajmniej w trzech wymiarach: (1)
podnoszenia poziomu i standardu życia mieszkańców, (2) przełamywania barier między
mieszkańcami o odmiennym statusie społeczno-ekonomicznym i aktywizacji osób ze środowisk
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, (3) zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz
zamieszkiwanej przestrzeni. Aby pozyskać informacje o możliwościach wprowadzenia tych zmian, w
prezentowanej części diagnozy, skupiliśmy się na analizie potrzeb mieszkańców oraz dostępu do
usług publicznych. Ocenie poddano również sferę finansową gospodarstw domowych. Odpowiadamy
tutaj na pytanie: jak mieszkańcy oceniają jakość życia w mieście?
Dla przeprowadzenia prezentowanych analiz wykorzystaliśmy dwa źródła danych. Były to: (1)
wyniki sondażu oraz (2) sprawozdania z wywiadów z mieszkańcami.

1. Ogólna ocena jakości życia w mieście
Ogólna ocena jakości życia w Jarocinie wypadła pozytywnie. W sumie 76,5% uczestników sondażu
zgodziło się ze stwierdzeniem, że Jarocin to dobre miejsce do życia (19% - zdecydowanie tak, 57,5% –
raczej tak). Podobnie pozytywne opinie wyrażali uczestnicy wywiadów pogłębionych. W
zdecydowanej większości (33 wywiady) byli zadowoleni z miejsca zamieszkania. Wśród pozytywnych
cech Jarocina wymieniano (1) zwarty charakter miasta – „wszędzie blisko”, (2) spokój w mieście, (3)
łatwy dostęp do instytucji, usług i produktów– „wszystko na miejscu”, szczególnie w porównaniu z
obszarami wiejskimi, na których rozmówcy zamieszkiwali przed przeprowadzką do Jarocina.
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Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem,
że Jarocin to dobre miejsce do życia? (%)
3,80 2,40

19,00

17,30
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
57,50

Wykres 1. Ogólna ocena jakości życia w Jarocinie
Źródło: opracowanie własne
Zamieszkiwanie w Jarocinie najbardziej podobało się osobom po 65 roku życia (84% badanych),
najmniej osobom młodym (26,3% odpowiedzi negatywnych). Warunki życia również zostały ocenione
dobrze. Niskie oceny jakości życia w Jarocinie wystawiło 7 rozmówców (M2, M3, M12, M17, M26,
M30, M34). Głównymi przyczynami tych negatywnych opinii były niewystarczający poziom
wynagrodzeń i problemy z uzyskaniem godnej pracy. Poza tym wskazywano na codzienny kontakt z
chuligaństwem i wandalizmem, będącymi skutkiem uzależnień oraz niewłaściwy system zarządzania
odpadami (śmieci, niewystarczająca liczba koszy i kontenerów) (M8, M9, M11, M14, M15, M19, M24,
M26-29, M31, M34, M35, M38). Informacje o brakach w sferze zatrudnienia podawali wszyscy
uczestnicy wywiadów pogłębionych. Najniższe oceny tej sferze wystawili rozmówcy z terenu
podobszaru Przemysł. Wśród uczestników sondażu zdecydowanie negatywne opinie o jakości życia w
Jarocinie wyraziło tylko 3,8% badanych.
Szczegółowa analiza jakości życia w mieście dodatkowo potwierdza negatywny obraz rynku
pracy. Była to jedyna ze sfer otrzymująca we wszystkich analizach tak negatywne oceny (85% osób
niezadowolonych).
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Tabela 1. Ocena wybranych aspektów życia w Jarocinie
Ocena
Wybrane aspekty życia
w Jarocinie

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

Trudno
powiedzieć

Bardzo źle

L

%

L

%

L

%

L

%

L

%

Dostępność służby
zdrowia

26

6,5

184

46

130

32,5

46

11,5

14

3,5

Ilość terenów zieleni

78

19,5

207

51,7

96

24

13

3,3

6

1,5

36

9

205

51,2

90

22,5

31

7,8

38

9,5

7

1,8

80

20

148

37

104

26

61

15,2

2

0,5

43

10,8

178

44,5

162

40,5

15

3,7

8

2

101

25,3

162

40,5

77

19,3

52

13

234

58,4

154

38,5

7

1,8

5

1,3

0

0

26

6,5

213

53,3

95

23,8

40

10,0

26

6,4

36

9

241

60,2

69

17,2

26

6,5

28

7,0

Możliwość korzystania
z instytucji kultury
Możliwość zdobycia
atrakcyjnego zawodu
Możliwość uzyskania
pracy
Dostępność mieszkań
Możliwość robienia
wszystkich zakupów
Ofertę spędzania czasu
wolnego
Możliwość załatwienia
różnych spraw
w urzędach

Źródło: opracowanie własne
Pozytywnie oceniono (suma odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze) następujące elementy
infrastruktury miasta:





ilość terenów zieleni (71,2% odpowiedzi badanych),
możliwość robienia wszystkich zakupów (97%),
możliwość załatwiania różnych spraw w urzędach (69,3% badanych),
możliwość korzystania z instytucji kultury (60,2%).

W wywiadach pogłębionych znajdujemy potwierdzenie dla tych opinii.
Oprócz sytuacji na rynku pracy dużą liczbę ocen negatywnych otrzymały: (1) dostępność mieszkań,
(2) dostępność służby zdrowia, (3) możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, (4) oferta spędzania
czasu wolnego. Otrzymane informacje wskazują na braki infrastrukturalne, usługowe i w zakresie
działalności instytucji publicznych, występujących na terenie miasta. Analiza prezentowanych
aspektów życia w Jarocinie w podziale na obszary rewitalizacji wykazała:


największą liczbę zadowolonych z bliskości terenów zieleni zamieszkałych na osiedlu
Tysiąclecia (90,1% respondentów z obszaru) – najmniejszą w obszarze Starego Miasta
(34,6%),



najbardziej negatywne opinie o dostępie do usług służby zdrowia w obszarze Przemysłu i
Tysiąclecia (ponad 40% wskazań), najwięcej niezadowolonych reprezentowało kategorie 2040 lat i 41-65 lat (ponad 1/3 wskazań),



najłatwiejszy dostęp do instytucji kultury dla mieszkańców podobszaru Tysiąclecia (78,8%
badanych z obszaru), najtrudniejszy dla mieszkańców Przemysłu i Śródmieścia (ponad 1/3
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respondentów), najlepiej dostęp ten ocenili badani w wieku 41-65 lat (61% respondentów)
oraz kobiety (60,8%),


najtrudniejsze warunki dostępu do mieszkań w rejonie Przemysłu (72,5% badanych
zamieszkujących obszar), najłatwiejsze w Śródmieściu (35,1%),



w podziale na podobszary podobnie pozytywnie oceniono możliwość załatwiania spraw w
urzędach oraz robienia wszystkich zakupów w mieście. Najbardziej zadowolonymi z dostępu
potrzebnych produktów byli seniorzy (98,8% opinii pozytywnych),



wyższą ocenę przydatności oferty edukacyjnej w mieście dla zdobycia dobrego zawodu
sformułowaną przez kobiety (26,4% vs 16,5% mężczyźni),



brak różnic w obszarach ze względu na ocenę oferty spędzania czasu wolnego. Do najbardziej
krytycznych w ocenie należeli ludzie młodzi (20-40 lat - 42,8%).

2. Zapotrzebowanie na wsparcie
Jednym z podstawowych wskaźników mówiących o jakości życia ludności są oceny sytuacji
finansowej gospodarstw domowych. Analiza taka jest istotna dla określenia stopnia zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. Badane gospodarstwa były zlokalizowane na obszarze o niskiej dynamice
rozwoju gospodarczego i pewnej odległości od innych niż lokalny, rynków pracy (Poznań, Września,
Kalisz), co skutkowało ograniczeniem możliwości uzyskiwania dochodów i zaspokojenia ogółu potrzeb
przez ludność zamieszkującą miasto. Uczestnicy sondażu negatywnie ocenili wypełnianie funkcji
materialno-ekonomicznej w swoich gospodarstwach. Jedynie 7% respondentów mogło sobie
pozwolić na zaspokojenie wszystkich potrzeb.

Jaka jest sytuacja finansowa Pana/Pani
gospodastwa domowego? (%)
7,00

Nie pozwala na zaspokojenie
podstawowych potrzeb

10,80

Pozwala na zaspokojenie
jedynie podstawowych potrzeb
43,90

38,30

Pozwala na zaspokojenie
podstawowych oraz niektórych
innych potrzeb
Pozwala na zaspokojenie
wszystkich potrzeb

Wykres 2. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych
Źródło: opracowanie własne
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 Większość badanych wykazywała problemy w zaspokajaniu potrzeb w wyniku
nieodpowiedniej ilości posiadanych pieniędzy. Dotyczyły one wszystkich z uczestników
wywiadów pogłębionych oraz 49,1% uczestników sondażu.
 W wyniku problemów w zaspokajaniu potrzeb finansowych 13,8% uczestników sondażu
deklarowało zamiar migracji za pracą do innych miejscowości w kraju lub poza granice
Polski.
Trudności finansowe występują w gospodarstwach domowych w powiązaniu z zapotrzebowaniem na
różne formy wsparcia ich funkcjonowania. Uznaje się za nie pomoc w wypełnianiu funkcji rodzin w
sferze opieki, wychowania, zabezpieczenia materialnego, rekreacji i spędzania czasu wolnego,
sprawnego przemieszczania. Badani wykazali niewielkie zapotrzebowanie na pomoc w wypełnianiu
domowych obowiązków, ułatwienia w dostępie do placówek edukacyjnych a także transportu
publicznego i instytucji związanych ze spędzaniem czasu wolnego (powyżej 60% odpowiedzi
negatywnych). Potwierdzają to analizy materiału zebranego podczas wywiadów pogłębionych.
Rozmówcy pozytywnie oceniali działalność komunikacji miejskiej (M1-40), dostęp do placówek
edukacyjnych (żłobki, przedszkola) (z wyłączeniem M3), oraz miejsc spędzania czasu wolnego. Warto
zauważyć, że o ile dostęp do miejsc rekreacji został w wywiadach oceniony wysoko, o tyle oferta z
nim związana już nie. Wskazywano tu deficyty odnoszące się do utrudnień w realizacji potrzeb przez
niektóre z kategorii demograficznych (niewystarczająca oferta dla młodzieży i seniorów). Występują
one we wszystkich podobszarach rewitalizacji (M1-40). Największe zapotrzebowanie mieszkańców
dotyczyło: (1) zmiany sytuacji na rynku pracy (potrzeby lepszej pracy i dodatkowych środków
finansowych) oraz ułatwień w dostępnie do ośrodków ochrony zdrowia.
Tabela 2. Zapotrzebowanie na wsparcie w badanych gospodarstwach domowych
Ocena
Potrzeby gospodarstw domowych

Tak

Trudno
powiedzieć

Nie

L

%

L

%

L

%

Dodatkowe środki finansowe

319

79,8

73

18,2

8

2

Dodatkowa/lepsza praca

190

47,5

202

50,5

8

2

59

14,8

336

84,0

5

1,2

105

26,3

252

63,0

43

10,7

272

68

111

27,8

17

4,2

89

22,3

272

68,0

39

9,7

84

21

277

69,3

39

9,7

Pomoc w wypełnianiu domowych obowiązków
Łatwiejszy dostęp do publicznych żłobków, przedszkoli
(umiejscowienie instytucji, godziny otwarcia)
Łatwiejszy dostęp do instytucji ochrony zdrowia
(umiejscowienie, godziny otwarcia, kolejność przyjęć)
Łatwiejszy dostęp do transportu publicznego
(umiejscowienie przystanków, rozkład jazdy)
Łatwiejszy dostęp do miejsc użytku publicznego
związanych z spędzaniem czasu wolnego, jak
np.: pływalnia, biblioteka, świetlica szkolna

Źródło: opracowanie własne
Analiza zapotrzebowania na wsparcie w podziale na podobszary rewitalizacji dodatkowo wykazała:
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bez względu na miejsce zamieszkania, płeć i wiek badani oczekiwali wsparcia finansowego i
zmian na rynku pracy. Najmniej potrzebujących dodatkowej, lepszej pracy zamieszkiwało
podobszar Śródmieście (30%).



najwięcej osób potrzebujących wsparcia w wypełnianiu domowych obowiązków mieszkało w
podobszarach Przemysł i Stare Miasto (16,3%). Są to obszary najbardziej obciążone dużą
liczbą seniorów.



o potrzebie stworzenia łatwiejszego dostępu do publicznych żłobków i przedszkoli mówiono
w podobszarach Przemysł (48,8%)i Tysiąclecia (27,5%). Ze względu na aktywność zawodową i
dużą rotację najmujących mieszkania, nie tworzą się tam silne sieci społeczne i systemy
wsparcia dające podstawy do wymiany usług opiekuńczych.



na potrzebę ułatwień dostępie do usług instytucji ochrony zdrowia wskazywano w
podobszarze Przemysł (81,3%) i było to o 20 punktów procentowych częściej powtarzane
oczekiwanie niż w pozostałych obszarach,



największe deficyty w dostępie do transportu publicznego wykazali mieszkańcy podobszaru
Przemysł (42,5%). Była to prawie o 30 punktów procentowych częstsza deklaracja niż w
pozostałych obszarach,



łatwiejszy dostęp do miejsc użytku publicznego związanych ze spędzaniem czasu wolnego
jest potrzebny mieszkańcom podobszarów Przemysł (26,3%) i Stare Miasto (27,5%).
Najrzadziej mówiono o takiej potrzebie w obszarze Tysiąclecie (8,8%).

Wniosek:

POZYTYWNA OCENA JAKOŚCI ŻYCIA WYNIKIEM WŁAŚCIWIE FUNKCJONUJĄCEJ
INFRASTRUKTURY MIASTA
Jarocin to miasto zwarte, dające możliwość sprawnego przemieszczania się i
łatwego dostępu do podstawowych usług i instytucji. Szczególnie cenne dla
mieszkańców jest usytuowanie na jego terenie parków i skwerów. Ogólna
pozytywna ocena jakości życia dotyczy: (1) charakteru miasta – małe, bez zgiełku
i pośpiechu charakterystycznego dla ośrodków metropolitarnych, (2) możliwości
zaspokojenia podstawowych potrzeb, (3) rozmieszczenia podstawowych instytucji
i usług (instytucje publiczne, handel, gastronomia). Sfery niedostatku w jego
funkcjonowaniu wynikają z niskiego poziomu wyposażenia infrastrukturalnego
przestrzeni i niedoskonałości w świadczonych na jego terenie usługach
(rekreacyjne, zdrowotne, edukacyjne, odnoszące się do rynku pracy).

3. Przejawy zjawisk kryzysowych
 Niski poziom jakości życia
mieszkańców barierą
sprawnego funkcjonowania
rodzin i społeczności
osiedlowych

 Deficyty gospodarcze
i instytucjonalne przyczyną
zaburzeń w wypełnianiu
funkcji rodzin

 Ograniczenia w świadczeniu
usług przyczyną problemów
w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców

Celem tej części analiz jest charakterystyka zjawisk kryzysowych występujących w obszarze
rewitalizacji. Odpowiadamy tu na pytanie, jakie są potrzeby mieszkańców oraz innych interesariuszy
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procesu rewitalizacji w gminie Jarocin. Realizacja przyjętego celu daje możliwość wykorzystania
wiedzy i opinii wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji w Jarocinie. Zebranie danych o
sytuacjach kryzysowych w mieście zarówno wśród zamieszkujących w obszarze zdegradowanym jak i
osób spoza niego pomaga uchwycić pełny wymiar przyczyn stanów kryzysowych i daje większy
obiektywizm zebranych informacji.
Zjawiska kryzysowe to stany spowodowane koncentracją negatywnych zjawisk
odnoszących się do sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej,
przestrzenno-funkcjonalnej. Ich cechą jest nawarstwianie problemów i ich
wzajemne powiązania, prowadzące do umacniania i pogłębiania stanu
kryzysowego.
W analizie wykorzystaliśmy cztery metody badawcze. Były to: (1) sondaż, (2) wywiady pogłębione z
mieszkańcami, (3) spacery studyjne z liderami i ekspertami, (4) warsztaty z ekspertami. W wyniku
przeprowadzonych badań powstał opis zjawisk kryzysowych występujących w obszarze rewitalizacji.
W ramach szczegółowych analiz zjawiska te zostały rozdzielone na podobszary rewitalizacji i
połączone z wykazem oddziałujących na nie problemów.
W świetle zgromadzonych informacji zasadniczym problemem obszaru rewitalizacji jest
splatanie i nawarstwianie się czynników społecznych (uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo),
technicznych (zły stan budynków mieszkalnych, infrastruktury drogowej, miejsc rekreacji),
gospodarczych (brak odpowiadających kwalifikacjom miejsc pracy, niskie wynagrodzenia, niska
pozycja rynkowa przedsiębiorstw lokalnych) przestrzenno-funkcjonalnych (słabość instytucji
publicznych i brak powiązań kooperacyjnych w ich funkcjonowaniu, niewystarczający system usług
publicznych), środowiskowych (nieodpowiednie rozwiązania z zakresu składowania odpadów,
zapylenie i zadymienie w wyniku użytkowania przestarzałych systemów grzewczych). Wymienione
czynniki utrwalają stany kryzysowe w podobszarach Przemysł, Stare Miasto, Śródmieście,
Tysiąclecia niejednokrotnie oddziałując negatywnie na cały teren miasta ze względu na swoje
centralne usytuowanie (zjawiska kryzysowe w obszarach Stare Miasto, Śródmieście).
Zidentyfikowane stany kryzysowe umacniane są dodatkowo poprzez czynniki demograficzne
dotyczące starzenia się populacji badanego obszaru oraz migracje zarobkowe ludzi młodych. Istotne
oddziaływanie mają tu również czynniki subiektywne, jak bezradność i brak poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców oraz bierność społeczna, rozpad więzi sąsiedzkich a także negatywne zachowania
ludzi młodych. Wyodrębnione problemy są względem siebie komplementarne. Tworzą sieć związków
trudną do przerwania. Są silnie skoncentrowane w obszarze rewitalizacji, wzajemnie powiązane,
oddziałują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Złożoność zdiagnozowanych problemów
wymaga kompleksowych działań we wszystkich z wymienionych sfer. Działania jednostkowe,
niepowiązane z funkcjonowaniem całego systemu instytucji i organizacji obszaru zdegradowanego są
niewystarczające i obniżają skuteczność przedsięwzięć na rzecz poprawy sytuacji bytowej
mieszkańców.
W diagnozie wyodrębniliśmy trzy podstawowe zjawiska kryzysowe odnoszące się kolejno do
sfer (1) jakości życia mieszkańców, (2) wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji, (3) systemu usług.
Skuteczna interwencja powinna uwzględniać wszystkie z nich wraz z utrwalającymi je problemami.
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2.1 . Niska jakość życia mieszkańców
Niski poziom jakości życia mieszkańców mierzony był poprzez dwa kryteria: (1) obiektywne, będące
stosunkiem potrzeb jednostek do stanu zasobów otoczenia pozwalających na ich zaspokojenie,
odnoszących się do infrastruktury przestrzeni miejskiej, budynków mieszkalnych, poziomu życia i
charakterystycznych dla niego problemów społecznych oraz (2) subiektywne, rozumiane jako ocena
szans realizacji dążeń, pragnień, celów życiowych w odniesieniu do zadowolenia z miejsca
zamieszkania, poczucia bezpieczeństwa, relacji sąsiedzkich oraz wykazu spraw przestrzennych i
społecznych wymagających najszybszej interwencji władz. Zidentyfikowane problemy są silnie
powiązane i nie zawsze dają możliwość prostych rozróżnień. Do szczególnie oddziałujących na jakość
życia mieszkańców zaliczają się:

NISKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW będący skutkiem złego stanu infrastruktury miasta a
szczególnie zasobu mieszkaniowego gminy (mieszkania komunalne i socjalne we wszystkich
podobszarach rewitalizacji). Degradacja sfery technicznej w szczególności dotyczy: (1) infrastruktury
technicznej budynków mieszkalnych: pokrycia dachów, klatek schodowych, infrastruktury mieszkań,
korytarzy, elewacji i podwórek, sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania (W1, W2, M1-4, M10, M13,
M14-16, M19, M20, M22; M33, M37, SBTSB), (2) stanu ulic, chodników, płyty rynku, braku
oświetlenia ulic, złego stanu zieleni miejskiej (W2, W3, M3; M4; M7, M13, M14-16, M20, M32, M37,
M38), (3) barier architektonicznych, takich jak nieodpowiednie nawierzchnie chodników i wysokość
krawężników dla poruszania się osób niepełnosprawnych (M32-35). Dodatkowo braki
infrastrukturalne związane są z utrudnieniami w dostępie osób niepełnosprawnych do instytucji
publicznych (urząd miasta, instytucje kultury, sklepy w rynku, publiczne toalety) (SBTSB, M12, M3335). Sytuację tę pogłębia fakt ograniczeń w dostępie do mieszkań. Informowało o nim 59%
uczestników sondażu.

NISKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW będący wynikiem nawarstwiających się problemów
społecznych. Do najbardziej widocznych należą: ubóstwo, bezrobocie, bezradność i brak zasobów
możliwych do wykorzystania w dbaniu o własną przestrzeń. Mocno uciążliwe i skupiające uwagę
największej liczby badanych są uzależnienia (alkoholizm i narkomania) występujące w powiązaniu z
wandalizmem i chuligaństwem szczególnie w odniesieniu do osób młodych i młodocianych (SBTSB,
M11-13, M31-38). Problemy te skutkują biernością i uzależnieniem od pomocy innych w
wychodzeniu z kryzysu związanego z niskim standardem życia, a nawet brakiem potrzeb z tym
związanych (SBTBS). Są dodatkowo potęgowane starzeniem się społeczności podobszarów
rewitalizacji, a poprzez to zwiększaniem potrzeb z zakresu opieki i włączenia społecznego. Niektóre z
osiedli są nazywane przez badanych osiedlami seniorów, np. os. Tysiąclecia (SBTSB, M12, M15; M17,
M30, M31, M33, M34, M37).

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA będące skutkiem stosowania przestarzałych systemów
grzewczych (ogrzewanie węglowe), co pogarsza jakość powierza i prowadzi do zapylenia mieszkań i
części miasta (W2, M13, M14-16, M19, M20, M22). Z braku pieniędzy na opał i/lub braku
świadomości ekologicznej mieszkańców, często palone są wszystkie odpady gospodarcze (śmieci), jak
plastik, gumy, skóry, tekstylia (W2; W3). Sytuacja ta dotyczy centrum miasta (podobszary Stare
Miasto i Śródmieście).
Mieszkańcy zgłaszają również trudności z utrzymaniem porządku w ich najbliższej okolicy. Jako
główne przyczyny wskazują: (1) niewystarczającą liczbę koszy i kontenerów na śmieci (SBTSB) oraz (2)
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rozrzucanie nieczystości (butelek, puszek, niedopałków) przez spożywających alkohol we wszystkich
analizowanych obszarach (W1, W3, M8, M9, M11, M14-15, M19, M24, M26-29, M31, M34, M35,
M38).

NISKI POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW jest często wynikiem niskiego poziomu
życia. Brak perspektyw w powiązaniu z uzależnieniami powoduje wzrost ilości zachowań
negatywnych a poprzez to wzrost poczucia zagrożenia. Mieszkańcy podkreślali codzienny kontakt z
przejawami wandalizmu czy chuligaństwa (bałagan, poprzewracane kosze, niecenzuralne napisy na
murach, niszczenie infrastruktury – ławek, lamp, płotów, zakłócanie ciszy nocnej) jako wynikami
alkoholizmu i narkomanii (W2, W3, M10-15, M24). Szczególnie mocno akcentowano problemy
alkoholizmu i narkomanii wśród osób młodych (W1, M11-15, M18, M26, M27, M28, M29).
Zdegradowana przestrzeń miejska dodatkowo potęguje występowanie zachowań patologicznych. W
tym kontekście szczególnie negatywnie oceniane były przestrzenie miejskie wokół sklepów
monopolowych, pubów, nieoświetlone ulice na starówce, parki miejskie, Parowozownia, os.
Tysiąclecia, amfiteatr (SBTSB, W1, W2, W3). Stan kryzysowy pogłębia nagromadzenie salonów gier w
obszarze Starego Miasta i Śródmieścia. Problem przybiera na sile w weekendy po godzinie 21.00. Za
mocno zagrażające uznano również tereny parków (skrzyżowanie ulic Hallera i Śródmiejskiej i park
miejski). Mają tam miejsce rozboje, zakłócanie ciszy, niszczenie ławek, zaśmiecanie otoczenia,
załatwianie potrzeb fizjologicznych (M26, M27, M28, M29). Większość z tych przestrzeni, mimo że z
założenia ma charakter rekreacyjny, była przez badanych niechętnie użytkowana lub zupełnie
omijana (M26, M27, M28, M29). Uczestnicy sondażu zapytani wprost o bezpieczeństwo na rynku
informowali o poczuciu zagrożenia w porze wieczornej i nocnej (16%). 33% respondentów mówiło o
odczuwanym zagrożeniu w okolicy starówki. Prawie połowa badanych (41,2%) wskazywała na
zakłócanie ciszy nocnej w ich miejscu zamieszkania w wyniku hałasu dobiegającego ze starówki.
Wśród uczestników sondażu ponad połowa (51% - suma odpowiedzi „często” i „zdarzyło się”)
zauważała w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania przejawy przestępczości,
pijaństwa, narkomanii, chuligaństwa, a 31% obawiało się ich. Dodatkowo 20,3% mówiło o
występowaniu takich miejsc w Jarocinie, w których nie czują się bezpiecznie w ciągu dnia, a 45,4%
wskazywało na wzrost poczucia zagrożenia nocą. Listę miejsc wskazywanych jako najbardziej
zarażające zamieszczono poniżej.
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Tabela 3. Miejsca odbierane jako zagrażające za dnia i nocą

Nazwa miejsca

Poczucie
zagrożenia
za dnia

Poczucie
zagrożenia nocą

L

%

L

%

33

34,0

76

26,9

Rynek i okolice (ul. Gołębia, Wyszyńskiego, Średnia, Kościelna, Pub
Piwnica, ul. Kilińskiego, Targowa)

9

9,3

36

12,7

Lasek przy ul. Wrocławskiej/PCPR/park przy Szubiankach i ul. Wrocławska

7

7,2

38

13,4

Os. Południe

6

6,2

19

6,7

Parowozownia

3

3,1

5

1,8

17

17,5

39

13,8

Okolice Dworca, Al. Niepodległości, przejście pod mostem, w drodze na
cmentarz

5

5,2

12

4,2

Park Hallera/Zwycięstwa

8

8,2

22

7,8

ul. Kasztanowa, Do Zdroju

2

2,1

9

3,2

Inne

7

7,2

27

9,5

97

100

283

100

Park, ul. Parkowa

Os. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, Moniuszki, Nowa, Dąbrowskiego

Razem

Źródło: opracowanie własne

BIERNOŚĆ SPOŁECZNA I SŁABE WIĘZI SPOŁECZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW przejawiające się brakiem
zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnych i najbliższego otoczenia (W2, W3).
Mieszkańcy wszystkich obszarów miasta bardzo rzadko uczestniczą w zebraniach wspólnot
mieszkaniowych (78% uczestników sondażu nie uczestniczyło w spotkaniach), rzadko też
współpracują ze sobą (67% badanych nie podejmowało wspólnych prac remontowych i
porządkowych na rzecz najbliższego otoczenia), czy odwiedzają się wzajemnie (62% nie spędzało z
sąsiadami czasu wolnego). Wyniki sondażu wykazały ponadto, że 80% badanych nie działa w
organizacjach społecznych a 69% nie podejmowało żadnych nieodpłatnych prac na rzecz pomocy
innym. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji wykazują małą wiedzę o historii obszarów miasta, które
reprezentują i nie identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania (W2, W3, W4). Szczególną
trudność stanowi wyobcowanie ludzi młodych i rotacja mieszkańców osiedli, np. Tysiąclecia, Przemysł
(W4). Słabość więzi potwierdza brak w najbliższym sąsiedztwie osób, na które można liczyć,
wskazywany przez 31% uczestników sondażu. Dodatkowo 28% uczestników sondażu wskazywało na
problemy z najbliższymi sąsiadami, które utrudniały im życie.
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Wniosek:

NISKI POZIOM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BARIERĄ
FUNKCJONOWANIA RODZIN I SPOŁECZNOŚCI OSIEDLOWYCH

SPRAWNEGO

W sferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów z zakresu
poziomu i standardu życia. Odnoszą się one także do bezpieczeństwa
mieszkańców i siły więzi sąsiedzkich. Zdiagnozowana deprywacja potrzeb
wzmagana jest poprzez deficyty infrastrukturalne (harmonia, ład, porządek,
jakość infrastruktury, techniki i środowiska). Rdzeniem kryzysu związanego z
jakością życia są problemy społeczne i demograficzne (ubóstwo, starość,
niezaradność, bierność społeczna, słabe więzi społeczne, brak aspiracji)
prowadzące do braku środków, możliwości, chęci i potrzeb zmian w najbliższym
otoczeniu oraz wzrostu odczuwalnego zagrożenia zachowaniami patologicznymi
(uzależnienia, dziedziczenie biedy).
2.2. Trudności w sprawnym wypełnianiu funkcji rodzin
Zdiagnozowane w sferze życia rodzinnego i działania gospodarstw domowych zjawiska kryzysowe są
wynikiem niedomagania podstawowych dla niej obszarów funkcjonowania miasta, jak dynamika
rozwoju rynku pracy, układ sieci społecznych i jakość zasobów otoczenia. Deficyty w tych sferach
mają swoje konsekwencje w kondycji rodzin i jakości wypełnianych przez nie funkcji. Problemy z nimi
związane nie występują jednostkowo. Tworzą raczej zbiory wzajemnie na siebie oddziałujące. Do
najważniejszych z nich należą:

NIEDOSTATECZNA OFERTA DZIAŁAŃ INSTYTUCJONALNYCH WSPIERAJĄCYCH WYPEŁNIANIE FUNKCJI RODZIN
dotycząca działań edukacyjnych, aktywizacyjnych, rekreacyjnych oraz opiekuńczych. Ograniczenia w
sprawnej realizacji funkcji rodzin wynikają z niedostatecznej infrastruktury miasta w zakresie opieki
nad dziećmi i seniorami, usług włączenia społecznego oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy badań wskazywali problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście w wyniku
trudności w realizacji funkcji socjalizacyjnych, opiekuńczych i usługowych rodziny. Za szczególnie
istotne uznano brak zaplecza usługowego związanego z wsparciem i włączeniem społecznym
seniorów oraz młodzieży (podobszar Przemysł, Tysiąclecia, Stare Miasto) (W1). Problemy wzmacnia
brak wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach oraz niewystarczające terminy i godziny otwarcia
części boisk i ośrodków sportu (wyłącznie podczas pracy szkół) (M10, M23, M25-30). Eksperci
uczestniczący w badaniu zwracali również uwagę na brak świetlicy socjoterapeutycznej, profilaktyki i
zajęć wychowawczych w szkołach oraz brak klubu małego dziecka (W1). Do często podkreślanych
należały niewystarczające działania z zakresu wsparcia w wychowaniu i organizacji czasu wolnego jak
(1) niewystarczająca oferta usług dla młodzieży, brak ofert bezpłatnych oraz w okresie wakacji
(M10), (2) brak miejsc rekreacji wzmacniających funkcję integracyjną rodzin – z przeznaczeniem dla
całych rodzin, bez dostępu do alkoholu (M19).

TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI MATERIALNO-EKONOMICZNEJ są wynikiem splotu trzech
podstawowych czynników: (1) słabości lokalnego rynku pracy, (2) słabości lokalnej przedsiębiorczości,
(3) konkurencji ościennych rynków pracy (Poznań, Września, Kalisz). Rynek pracy Jarocina jest
oceniany jako trudny w każdym z obszarów rewitalizacji (SBTSB, M1-5, M7-10, M10-16, M18-20,
M30-31, M34-38, M40, W4). Brakuje na nim ofert pracy dla wszystkich kategorii społecznodemograficznych ze szczególnym wskazaniem na absolwentów, seniorów i kobiety (M10-16, M18;
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M19, M20, M40). Uczestnicy badań wskazywali dodatkowo na niedostosowanie kwalifikacji
mieszkańców do zapotrzebowania pracodawców, brak ofert dla osób z wykształceniem wyższym,
brak pracy dającej możliwość rozwoju (SBTSB, M33-38). Negatywny obraz przyczyn trudności
ekonomicznych rodzin uzupełniają problemy niskich wynagrodzeń i niskiej jakości ofert pracy
(pracownicy parkingów, sklepów wielkopowierzchniowych, zmianowy czas pracy, wymaganie
zaświadczeń o niepełnosprawności, długie dojazdy, np. wyjazdy o czwartej nad ranem, koszt
dojazdów do pracy – Poznań około 300 zł miesięcznie, umowy śmieciowe, pracę sezonową i pracę
nielegalną) (SBTBS,M1-3, M8-9, M10-16, M18-20, M33-38, M40, W1). Skutkiem tych trudności są
migracje zarobkowe mieszkańców do innych miast w Polsce oraz za granicę. Badani szczególnie
podkreślali wyjazdy za pracą osób młodych (bez chęci powrotu) i mężczyzn (M13, M15, M19, M33,
M34, M35, M36, M37, M38). Niskie zarobki w mieście i duża konkurencja na rynku towarów i usług
spowodowana wprowadzeniem sieci handlowych dodatkowo sprzyja osłabianiu lokalnych biznesów
(trudności w utrzymaniu, duża rotacja, cięcie kosztów). Obserwację potwierdza duża liczba
opuszczonych lokali z przeznaczeniem na handel i usługi, np. obszar Tysiąclecia (M36, W4).

OGRANICZONE WSPARCIE W REALIZACJI FUNKCJI CZASU WOLNEGO widziane przez badanych jako
konsekwencja niewystarczającej oferty usług związanych z brakiem miejsc spotkań dla młodzieży,
dorosłych i seniorów (SBTBS, M1-40). Do głównych problemów zaliczano: (1) niewystarczającą liczbę
bądź brak placów zabaw dla młodszych dzieci i ich zły stan techniczny, (2) brak małej architektury jak
ławki, altanki, podcienie dla dorosłych i seniorów (Stare Miasto), (3) utrudniony dostęp do obiektów
sportowych (Przemysł, Stare Miasto), (4) niedostosowanie płyty rynku do potrzeb rekreacyjnych
mieszkańców – zajęcie płyty samochodami ogranicza przestrzeń na imprezy plenerowe, biblioteka nie
może organizować tam otwartych imprez dla mieszkańców (W2), (5) zaniedbaną przestrzeń parków i
zieleni miejskiej (SBTSB, M1-10, M13-20, M21-24, M27-29, W2). Szczególne braki dotyczą
pozostawienia samymi sobie osób młodych, które w wyniku trudności w organizacji czasu wolnego
i braku dobrych wzorców jego spędzania skłaniają się w kierunku uzależnień i patologii społecznej
(M1-40). Młodzież nie mając miejsc dla siebie (miejsca spotkań, kluby młodzieżowe) i dobrych
wzorców spędzania czasu wolnego przesiaduje za marketami i w parkach (W4). Mieszkańcy wskazują
na deficyty w ofercie zajęć wakacyjnych dla dzieci i konieczność bawienia się ich na ulicach (M2, M3,
M8, M16-17, M20). Zgłaszają również zaburzenia w realizacji funkcji towarzyskiej. Jako przyczyny
wskazują brak miejsc spotkań z muzyką dostosowaną do wieku i ograniczoną ofertę kulturalną dla
młodzieży, dorosłych i seniorów (M2, M3, M8, M17, M40). Często zwracano uwagę na brak ławek na
osiedlach niezbędnych dla odpoczynku i podtrzymywania stosunków dobrosąsiedzkich (szczególnie w
okolicy rynku) oraz niewielki metraż bądź degradację i złą aranżację podwórek, co dodatkowo
utrudnia rekreację i odpoczynek (SBTSB, M1, M11, M20). Ofertę spędzania czasu wolnego
negatywnie oceniło 33,8% uczestników sondażu.

Strona | 20

Wniosek:

DEFICYTY GOSPODARCZE I INSTYTUCJONALNE
W WYPEŁNIANIU FUNKCJI RODZIN

PRZYCZYNĄ

ZABURZEŃ

Rodziny w obszarze rewitalizacji wykazują trudności w wypełnianiu funkcji
ekonomicznych, opiekuńczych i rekreacyjnych. Wysokie zapotrzebowanie na
wsparcie instytucji w realizacji zadań z nimi związanych jest wynikiem deficytu i
niskiej jakości ofert zatrudnienia oraz słabej dynamiki rozwoju rynku pracy.
Występujące w tym obszarze zjawiska kryzysowe generują problemy związane z
ubożeniem rodzin i rozwojem patologii społecznych, a poprzez to niskimi
aspiracjami i brakiem dobrych wzorców życia i spędzania czasu wolnego.
Niedostosowanie oferty usług dotyczących funkcji rekreacyjnej oraz aktywizacji i
integracji rodziny do potrzeb mieszkańców dodatkowo wzmacniają zjawiska
negatywne występujące w obszarze rewitalizacji.
2.3. Niewystarczający system usług publicznych
Występujące w obszarze usług zjawiska kryzysowe są konsekwencją utrudnień w realizacji
podstawowych potrzeb społecznych. Do głównych wśród nich należą: potrzeby zdrowotne,
edukacyjne, komunikacyjne, opiekuńcze, kulturalne, rekreacyjne. Obszary problemowe z nimi
związane to:

NIEWYSTARCZAJĄCE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE były pierwszymi z najczęściej wymienianych
problemów dotykających mieszkańców. Uczestnicy badań wskazywali na: (1) duże natężenie ruchu
komunikacyjnego na przebiegającej przez miasto S11 i innych głównych ulicach (np. Poznańska,
Wrocławska, Niepodległości, Św. Ducha) powodujące pękanie budynków i prowadzące do
powstawania problemów ekologicznych jak zanieczyszczenie środowiska i przekraczające normy
natężenie hałasu (pył i hałas uniemożliwiający wietrzenie mieszkań, codzienne rozmowy z sąsiadami
na zewnątrz, słuchanie radia i telewizji) (SBTSB, M11-15, M21, M29, M30), (2) problemy z
parkowaniem, brak parkingów buforowych, szczególnie bezpłatnych dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji, rozjeżdżanie chodników, zmniejszanie przestrzeni dla pieszych, brak progów
spowalniających na drogach (W2; M10-13, M15, M17), (3) zły stan nawierzchni dróg i chodników oraz
ich niedostosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z małymi
dziećmi (SBTSB, W1, W2, W3, M2; M5; M8; M13), (4) niedostosowanie przejść dla pieszych do
potrzeb mieszkańców (czas oczekiwania, liczba przejść, brak oświetlenia na przejściach, czas przejścia
nieodpowiedni dla matek z dziećmi, starszych, niepełnosprawnych) (SBTSB, W2, W3, M14) (5) wąskie
chodniki, trudności w przemieszczaniu się pieszych i rowerzystów, brak ścieżek rowerowych i
stojaków na rowery (W2; W3) (5) izolacja komunikacyjna obszarów, utrudnione połączenie terenów
Przemysłu i Tysiąclecia z miastem (ruchliwe ulice otaczające teren i parki) (W1, W4), brak przejść do
parku z centrum (W2), niewystarczająca ilość przejść dla pieszych, brak kładek nadziemnych nad
ruchliwymi ulicami, połączeń z terenami leśnymi, niewystarczająca liczba przystanków autobusowych
(np. ul Przemysłowa) (W1).

DUŻE NATĘŻENIE RUCHU KOMUNIKACYJNEGO W OBSZARZE RYNKU wskazywane jako kwestia sporna
przez wszystkich uczestników wywiadów pogłębionych oraz ekspertów (SBTSB, W2, M1-40).
Wznowienie ruchu nie uzyskało akceptacji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ogranicza swobodę
poruszania się pieszych, odbiera miejsce dla spędzania czasu wolnego w obszarze Starego Miasta.
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Ruch uliczny stanowi zagrożenie dla seniorów i dzieci bawiących się między samochodami (w okolicy
nie ma placu zabaw). Płyta rynku jest zamieniona na parkingi, co uniemożliwia organizowanie na niej
imprez plenerowych (wystawy, koncerty, festyny) (W2, M11-14). Analiza danych dot. kondycji
lokalnego biznesu wykazała brak wpływu otwarcia przejazdu na pozycję rynkową firm. Liczba firm
wyrejestrowywanych rośnie w stosunku do liczby firm zakładanych. Kondycja małego biznesu się
pogarsza.

TRUDNOŚCI W KORZYSTANIU Z USŁUG OCHRONY ZDROWIA powstają w wyniku utrudnionego dostępu
do specjalistów (laryngolog, neurolog, ortopeda), braku chirurgów dziecięcych i innych lekarzy ze
specjalizacją pediatryczną. Powodują konieczność dojeżdżania do Poznania lub Kalisza (M24, M40).
Jednym z częściej wskazywanych przejawów dysfunkcji związanych z tym obszarem problemowym
jest zła organizacja pracy ośrodka zdrowia – tezy takie formułowali głównie badani z obszaru
Tysiąclecia. Uczestnicy badań byli przekonani o niedostosowaniu wprowadzonych rozwiązań do
potrzeb mieszkańców. Negatywną ocenę działalności służby zdrowia wypowiedziało 44% uczestników
sondażu (w podobszarze Tysiąclecia najwięcej – 48,8%). Szczególnie źle oceniano kilkugodzinne
oczekiwanie na przyjęcie do lekarzy rodzinnych mimo planowania godzin przyjęć, ograniczenia
możliwości rejestracji telefonicznej, trudności z rejestracją przyjęć z wyprzedzeniem, trudności w
umawianiu się na kolejne wizyty i kontynuację leczenia, konieczność osobistego stawiania się w
rejestracji w celu umówienia się na kolejną wizytę (M30, M31, M39, M40).

MAŁA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH – w obszarze rewitalizacji jest usytuowanych
wiele instytucji, których działania nie poprawiają jakości życia mieszkańców. Eksperci widzą w ich
funkcjonowaniu nieprawidłowości z zakresu (1) niedostosowania działań do potrzeb mieszkańców,
(2) braku koordynacji działań w przeciwdziałaniu rozwojowi problemów społecznych, (3)
rozdrobnieniu i jednostkowości podejmowanych interwencji. Instytucje społeczne (np. szkoły, OPS,
instytucje kultury) słabo oddziałują na młodzież i jej otoczenie (wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym) (W1). Dodatkowo wśród uczestników sondażu 23,8% nisko oceniło
możliwość załatwiania spraw w urzędach (suma odpowiedzi „raczej źle” i „bardzo źle”).

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO PUNKTÓW HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH dotyczące w szczególności
dwóch podobszarów rewitalizacji: Przemysł i Stare Miasto. Ich mieszkańcy wskazują na
niewystarczającą liczbę punktów handlowych (np. sklepy spożywczo-przemysłowe, warzywniaki) i
duże oddalenie już istniejących od ich miejsca zamieszkania (W1, M12-14).
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Wniosek:

OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG
ZASPOKAJANIU POTRZEB MIESZKAŃCÓW

PRZYCZYNĄ

PROBLEMÓW

W

W mieście występują problemy związane ze sprawnym wypełnianiem funkcji z
zakresu komunikacji, ochrony zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu. Wymienione sfery deprywacji dotyczą wszystkich kategorii
społeczno-demograficznych. Brak dostosowanej do oczekiwań mieszkańców
oferty spędzania czasu wolnego jest przyczyną poszukiwania nowych form
realizacji potrzeb często poprzez zachowania niezgodne z normami społecznymi
(uzależnienia, chuligaństwo, kradzieże). Problemy wzmaga niska skuteczność
działań instytucjonalnych z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej,
prowadząca do spadku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

2.4. Charakterystyka zjawisk kryzysowych w podziale na podobszary rewitalizacji
Wyznaczone w ramach analizy danych zastanych podobszary rewitalizacji różnią się ze względu na
charakter i nasilenie występujących w nich problemów społecznych. Poniżej zamieściliśmy
charakterystykę podstawowych zjawisk kryzysowych dotykających każdy z nich. Zjawiska te podobnie
jak w poprzedniej części zostały przypisane do trzech sfer: jakości życia, funkcji rodzin, usług i pracy
instytucji. Kolejność wymienianych problemów nie świadczy o ich nasileniu. Wynika jedynie z
organizacji tekstu diagnozy.
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REKOMENDACJE
Przemysł
Niezbędna jest aktywizacja społeczna i
zawodowa mieszkańców podobszaru
Przemysł poprzez stosowanie aktywnych
form integracji. Sferą umożliwiającą
rozwój aktywności społecznej są usługi
publiczne.

Szansą na poprawę oferty spędzania
czasu
wolnego
i
rekreacji
dla
przedstawicieli
różnych
kategorii
wiekowych jest aktywizacja środowisk
kulturalnych i pozarządowych na rzecz
wykorzystania dworca i Parowozowni.

Poprawa
standardu
otoczenia
mieszkaniowego będzie możliwa poprzez
inwestycje w poprawę infrastruktury
pieszo-jezdnej
oraz
aktywizację
społeczności
lokalnej
na
rzecz
polepszenia stanu otoczenia.

Poprawę bezpieczeństwa na Starym
Mieście przyniesie montaż monitoringu.
Przedsięwzięcie to cieszy się dużym
poparciem wszystkich mieszkańców
Jarocina.

Ożywienie Starego Miasta wymaga
dostosowania przestrzeni publicznej
oraz oferty do potrzeb przedstawicieli
różnych kategorii społecznych, w tym
osób niepełnosprawnych, seniorów,
rodzin i wyprowadzenia ruchu z rynku.

Do poprawy warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w podobszarze
przyczyni się efektywne wykorzystanie
gminnych zasobów lokalowych i
uatrakcyjnienie wyglądu przestrzeni
Starego Miasta.

Dla podniesienia jakości życia i poprawy
warunków przebywania w przestrzeni
publicznej różnych osób niezbędne jest
likwidacja barier architektonicznych,
oraz wyposażenie w odpowiednie
elementy infrastruktury użyteczności
publicznej.

Zaangażowanie społeczności obszaru
Śródmieścia w realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przyczyni się do
przejęcia odpowiedzialności za efekty
działań i troski o otoczenie.

Stworzenie warunków dla sprawnej
realizacji funkcji czasu wolnego wymaga
inwestycji w infrastrukturę rekreacyjnowypoczynkową i wykorzystanie zasobów
pobliskiego parku (skrzyżowanie ul.
Hallera i Śródmiejskiej).

Przeciwdziałaniu
zachowaniom
negatywnym wśród młodzieży będą
sprzyjać działania wzmacniające więzi
rodzinnei wspieranie rodzin w pełnieniu
funkcji(przeciwdziałanie uzależnieniom,
oferta spędzania czasu wolnego).

Oddanie
Parku
mieszkańcom
i
rozwiązanie jego problemów będzie
możliwe
poprzez
atrakcyjne
i
nowoczesne
zmiany,
przywrócenie
funkcji kulturalnych, rozszerzenie oferty
spędzania czasu wolnego.

Stare Miasto
Niezbędne
jest
przeprowadzenie
remontów i modernizacji budynków
mieszkalnych w Starym Mieście.
Efektywność i trwałość zmian zapewni
zaangażowanie
mieszkańców
w
wykonanie prostych prac remontowych.

Śródmieście
Dla
podniesienia
jakości
życia
mieszkańców Śródmieścia niezbędne
jest
prowadzenie
remontów
i
modernizacji budynków mieszkalnych
przez instytucje publiczne.

Tysiąclecia
Niezbędne jest oddziaływanie na
odbudowę więzi społecznych pomiędzy
mieszkańcami
poprzez
tworzenie
warunków dla aktywności mieszkańców

PODOBSZAR PRZEMYSŁ
NISKI POZIOM
JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW

NISKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW związany jest z degradacją tkanki
miejskiej i zasobu mieszkaniowego gminy (mieszkań socjalnych),
zagrożeniem zaprószenia ognia, podpaleniami i zagrożeniem
epidemiologicznym w wyniku zbieractwa i gromadzenia odpadów przez
wykluczonych (M9). W niektórych częściach podobszaru brakuje
infrastruktury dla spędzania czasu wolnego – dzieci nie mają boiska, placu
zabaw, przez co bawią się na ulicach (M1-2, M4). Starsi wskazują na brak
parasoli/podcieni chroniących przed słońcem i dobrze zaaranżowanej
zieleni miejskiej, siłowni napowietrznej. Brakuje ławek. W celu spędzenia
wspólnie czasu wolnego przed budynki wynoszone są krzesła (M4).
Zdaniem ekspertów potrzebna jest wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej
(W1). Dodatkowo mieszkańcy wskazują na zły stan nawierzchni ulic i
chodników, niesprzątane liście z drzew, brak właściwego oświetlenia (np.
ulica Nowa, Dąbrowskiego) stanowiące szczególny problem w okresie od
jesieni do wiosny, ze względu na krótkie dni stwarzające konieczność
chodzenia po ciemku (M3, M4, M7). Dodatkowymi problemami są
przestarzałe systemy grzewcze kamienic prowadzące do problemów
ekologicznych (zapylenie, zanieczyszczenie chemiczne powietrza w wyniku
palenia odpadów gospodarczych) oraz nieodpowiednia liczba koszy i
kontenerów na śmieci, zaśmiecenie i rozrzucanie nieczystości (butelek,
puszek, niedopałków) przez spożywających alkohol (SBTSB).

NISKI POZIOM ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW związany jest z
nasilonym występowaniem problemów społecznych jak ubóstwo,
uzależnienia, wandalizm, chuligaństwo (SBTSB). Niekorzystne sąsiedztwo –
koczujący bezdomni, mieszkania socjalne, zbieractwo złomu (rozebrano
zabytkową lokomotywę), czy zagrożenie podpaleniami obniżają poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców i chęć zamieszkiwania na terenie Przemysłu.
Obszarami szczególnie obciążonymi negatywnymi zjawiskami są:
Parowozownia, ulica Dąbrowskiego, ulica Nowa. Dochodzi tu do dewastacji
mienia przez młodzież, kradzieży (tunele przy ul. Niepodległości), bójek i
zaczepek (W1, M6, M8-10). Zdaniem ekspertów obszar zamieszkiwany jest
przez osoby bierne zawodowo i społecznie, bez celu w życiu, często
młodzież w wieku 18-25 lat, nie mającą pracy (W1, M8, M9). Za szczególnie
niebezpieczne mieszkańcy uznają ulicę Paderewskiego (M2-3, M7).

TRUDNOŚCI
W SPRAWNYM
WYPEŁNIANIU

FUNKCJI RODZIN

TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI MATERIALNO-EKONOMICZNEJ
opisywane były przez wszystkich badanych jako jedne z podstawowych
utrudnień w realizacji funkcji rodzin. Mieszkańcy podobszaru Przemysł
odnosili się krytycznie do rynku pracy Jarocina. Wskazywali na bezrobocie,
brak „godnej pracy”, niskie zarobki (SBTSB, M2), brak perspektyw dla ludzi
młodych, migracje za pracą, niskie wynagrodzenia i niską jakość pracy, brak
ofert pracy dla kobiet i osób dobrze wykształconych (M1-3; M8-10).
Wymienione problemy pogłębia słabość lokalnej przedsiębiorczości, której
trudno konkurować z sieciami i sklepami wielkopowierzchniowymi (M7;
M8). Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu negatywnie oceniło 80%
respondentów zamieszkujących podobszar Przemysł. 17,5% deklarowało
wyjazd za pracą do innych miejscowości lub za granicę kraju.


OGRANICZENIA W SPRAWNEJ REALIZACJI FUNKCJI OPIEKUŃCZOZABEZPIECZAJĄCEJ dotyczą opieki nad dziećmi i seniorami. Mieszkańcy
wskazują na brak działań związanych z młodzieżą i adresowanych do niej.
Ich celem powinno być przeciwdziałanie uzależnieniom, zachowaniom
negatywnym i zaszczepianie dobrych wzorców spędzania czasu wolnego.
Niedostateczna oferta działań instytucjonalnych wspierających opiekuńcze
funkcje rodzin związana jest również z dużą liczbą seniorów
zamieszkujących w analizowanym obszarze. Zdaniem ekspertów problemy
w harmonijnym funkcjonowaniu rodzin wzmacnia brak świetlicy
socjoterapeutycznej, profilaktyki i zajęć wychowawczych w szkołach, brak
klubu małego dziecka i oferty wsparcia i włączenia społecznego dla
seniorów (W1).

OGRANICZONE WSPARCIE W REALIZACJI FUNKCJI CZASU WOLNEGO to wynik
niewystarczającej liczby miejsc spotkań i rekreacji dla dzieci, młodzieży i
dorosłych (palce zabaw i boiska są w dużym oddaleniu). Mieszkańcy
obszaru wskazują na brak rozwiązań infrastrukturalnych (małej
architektury, ławek, podcieni, nasadzeń) sprzyjających przyjemnemu
spędzaniu czasu wolnego (SBTSB, M1, M10) oraz trudności w dostępie i złe
zagospodarowanie terenów zieleni (42,% mieszkańców terenu
uczestniczących w sondażu). Badani poruszali także ograniczonej oferty
kulturalnej, braku zajęć w okresie wakacyjnym adresowanych do dzieci,
młodzieży i seniorów. W podobszarze Przemysł nie ma klubów
młodzieżowych, bądź innych miejsc gdzie młodzi mogliby spędzać ciekawie
czas i rozwijać zainteresowania (M2, M3; M8, M10), co dodatkowo pogłębia
problem uzależnień i niskich aspiracji edukacyjnych (M8). Mieszkańcy
wskazują również na trudny dostęp do informacji o prowadzonych zajęciach
dla dzieci i młodzieży (W8) oraz dostęp do instytucji kultury (38,8
uczestniczących w sondażu mieszkańców obszaru). Ogólną negatywną
ocenę oferty spędzania czasu wolnego sformułowało prawie 39%
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uczestników sondażu zamieszkujących podobszar Przemysł.

NIEWYSTARCZAJĄCY
SYSTEM USŁUG

MAŁA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH – w podobszarze
rewitalizacji jest usytuowanych wiele instytucji, których działania nie
poprawiają jakości życia mieszkańców. Eksperci widzą w ich funkcjonowaniu
nieprawidłowości z zakresu (1) niedostosowania działań do potrzeb
mieszkańców, (2) braku koordynacji działań w przeciwdziałaniu rozwojowi
problemów
społecznych,
(3)
rozdrobnienie
i
jednostkowość
podejmowanych interwencji. Instytucje społeczne (np. szkoły, instytucje
kultury) słabo oddziałują na młodzież i jej otoczenie (wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym) (W1). Instytucje kultury borykają
się dodatkowo z zagrożeniem dewastacją i brakiem promocji działalności,
np. Parowozownia – muzeum (W1, M2).

NIEWYSTARCZAJĄCE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE powodowane są złym
stanem infrastruktury drogowej, brakiem ścieżek rowerowych, chodników
(szczególnie uciążliwe od wiaduktów do ul. Powstańców Wielkopolskich),
parkingów dla rowerów (SBTSB, W1). Teren podobszaru jest odizolowany
od reszty miasta w wyniku braku bezpośredniego połączenia z centrum,
niewystarczającej liczby przejść dla pieszych, braku połączeń
komunikacyjnych z terenami leśnymi. Mieszkańcy dodatkowo wskazują na
duże natężenie ruchu i małą liczbę progów spowalniających, szczególnie na
al. Niepodległości (SBTSB), parkowanie pojazdów na chodnikach (M7), brak
ławek na odcinku ul. Moniuszki – cmentarz (lub od al. Niepodległości do
przystanku PKS), dających możliwość odpoczynku osobom starszym
(seniorzy mają problem, żeby przejść ten odcinek bez odpoczynku, często
przysiadają na murkach od płotów; M6, M7), brak przystanku
autobusowego na ulicy Przemysłowej (W1).

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO PUNKTÓW HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
dotyczą części najbardziej oddalonej od centrum. Mieszkańcy
niewykorzystujący własnego transportu wskazywali na brak w najbliższej
okolicy punktów usługowych i sklepów spożywczo – przemysłowych oraz
niektórych usług, np. fryzjerskich (M1).
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Rekomendacje:
REKOMENDACJA NR 1P
Podobszar Przemysł charakteryzuje się koncentracją lokali socjalnych oraz klientów opieki socjalnej.
Wymienionym wskaźnikom ubóstwa towarzyszy znaczna skala bezrobocia długotrwałego oraz takie
jego skutki jak uzależnienia i przemoc. Niezbędna jest aktywizacja społeczna i zawodowa
mieszkańców podobszaru Przemysł poprzez stosowanie aktywnych form integracji. Sferą
umożliwiającą rozwój anomii społecznej są usługi publiczne. W podobszarze Przemysł należy do
nich porządkowanie przestrzeni publicznej oraz opieka nad osobami zależnymi, szczególnie opieka
nad małymi dziećmi do lat trzech.

REKOMENDACJA NR 2P
Do potrzeb mieszkańców podobszaru Przemysł należy rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego
dla przedstawicieli różnych kategorii wiekowych. Brak możliwości wspólnego spędzania czasu w
miejscu zamieszkania sprzyja rozpadowi więzi sąsiedzkich i popycha do korzystania z alternatywnej i
nie zawsze akceptowanej oferty (np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych). Szansą na
poprawę oferty spędzania czasu wolnego i rekreacji dla przedstawicieli różnych kategorii
wiekowych jest aktywizacja środowisk kulturalnych i pozarządowych na rzecz wykorzystania takich
przestrzeni publicznych w podobszarze rewitalizacji Przemysł jak dworzec i Parowozownia.

REKOMENDACJA NR 3P
Według mieszkańców podobszaru Przemysł niski standard ciągów pieszo-jezdnych wymaga pilnej
interwencji z powodu trudności w przemieszczaniu się osób z niepełnosprawnościami. Otoczenie
chodników, w postaci zaniedbanego ogrodzenia i zieleni sprzyja poczuciu zagrożenia. Poprawa
standardu otoczenia mieszkaniowego będzie możliwa poprzez inwestycje w poprawę
infrastruktury pieszo-jezdnej oraz aktywizację społeczności lokalnej na rzecz polepszenia stanu
terenów zieleni, szczególnie utrzymanie porządku w miejscu zamieszkania.

PODOBSZAR STARE MIASTO
NISKI POZIOM
JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW

NISKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW będący skutkiem degradacji
tkanki mieszkaniowej (odpadające tynki, zniszczone elewacje, brak
termoizolacji). Budynki potrzebują remontów dachów i klatek schodowych.
Kamienice są ogrzewane węglem. Na większości podwórek występują
problemy z zaburzeniem funkcjonalności przestrzeni. W kamienicach
podwórka są małe, mocno zdegradowane, zastawione przez samochody i
kubły na śmieci (M12, M18). Mieszkańcy wskazują na trudności w
składowaniu opału i paleniu w piecach w mieszkaniach seniorów,
niepełnosprawnych, samotnych matek (W2; M1). Problemem jest również
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zaszczurzenie (M19). W obszarze Starego Miasta występują bariery
architektoniczne (wysokie chodniki, brak podjazdów), utrudniające
przemieszczanie się (rodzice z małymi dziećmi i osoby niepełnosprawne)
(W2) oraz dostęp do sklepów w rynku, instytucji kultury, kościołów, toalet
miejskich i urzędów. Problem potęguje niedostateczne oświetlenie ulic,
szczególnie ul. Kościelnej i Św. Ducha (SBTSB, M12-13). Badani źle oceniają
dbałość o zieleń na rynku i jej aranżację oraz wskazują na niewystarczającą
ilość miejsc zacienionych, dogodnych dla spędzania czasu wolnego (W2,
M13, M14-16, M20).

NISKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW jest wynikiem kumulacji problemów
społecznych jak uzależnienia, wandalizm, chuligaństwo (M11-13, M15,
41,2% badanych skarży się na nocny hałas dochodzący z okolic starówki).
Łączy się z bezradnością i brakiem zasobów możliwych do wykorzystania w
wyniku ubóstwa mieszkańców starówki (nie są w stanie sami zadbać o
mieszkania i kamienice) (SBTSB)i dużej liczby seniorów (M12, M15; M17).

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA powstające wskutek stosowania
przestarzałych systemów ogrzewania, prowadzące do zapylenia mieszkań i
najbliższej okolicy (M11-18). Zanieczyszczenie środowiska potęgowane jest
w przez brak pieniędzy na opał i/lub brak świadomości ekologicznej
mieszkańców (spalanie w ramach ogrzewania mieszkań odpadów z
gospodarstw domowych jak plastik, gumy, skóry, tekstylia) (W2).
Dodatkowo w najbliższym otoczeniu kamienic brakuje koszy i kontenerów
na śmieci (SBTSB). Zaśmiecenie jest wzmacniane poprzez rozrzucanie
nieczystości (butelek, puszek, niedopałków) przez spożywających alkohol i
przechodzących przez Stare Miasto do innych części Jarocina.

CHAOS KOMUNIKACYJNY to wynik nagromadzenia reklam i tablic
informacyjnych, wprowadzających do otoczenia chaos i przysłaniających
budynki. Powstaje w wyniku samowoli reklamowych i braku ujednoliconych
wzorców informowania i reklamowania. Zróżnicowanie charakteru szyldów
i kolorystyki pozbawia przestrzeń ładu i męczy przechodniów (SBTSB).

NISKI POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW to skutek
uzależnień, wandalizmu i chuligaństwa. W podobszarach Stare Miasto i
Śródmieście usytuowana jest największa liczba pubów i punktów sprzedaży
alkoholu. Złe wzorce spożycia napojów wysokoprocentowych realizowane
przez przebywających w okolicy rynku wzmacniają u mieszkańców poczucie
zagrożenia (M11-14). Najmniej bezpiecznie jest w weekendy po 21 w
obszarze między: klubami u Jana, Spichlerzem, Kręgielnią i klubem koło
szpitala (M12, M15). W zimie nietrzeźwi grupują się pod ratuszem i
zaczepiają przechodniów, co zmusza mieszkańców do omijania rynku
(M19). Miejscami uznawanymi za szczególnie zagrażające są tereny przy
sklepach monopolowych i pubach (SBTSB) oraz salonach gier (M10). Brak
poczucia bezpieczeństwa na rynku związany jest także z przywróceniem na
Strona | 29

nim ruchu pojazdów (zagrożenie dla najmłodszych mieszkańców i seniorów)
(SBTSB) oraz brakiem monitoringu przy głównych ciągach komunikacyjnych
(W2). 16,2% uczestników sondażu nie czuje się wieczorem bezpiecznie na
rynku a dodatkowe 35,5% w jego najbliższych okolicach (Targowa,
Kościelna, Św. Ducha, Wrocławska, Śródmiejska, Gołębia, Wyszyńskiego,
Targowa, Łąkowa, Mała, Wąska, Kilińskiego, Średnia, Mickiewicza).

BIERNOŚĆ SPOŁECZNA – słabe więzi sąsiedzkie, szczególnie niska
frekwencja na zebraniach wspólnot mieszkaniowych to cechy wskazujące
na brak zaangażowania mieszkańców w sprawy najbliższego otoczenia.
Mieszkańcy obszaru nie mają zasobów i możliwości dbania o własną
przestrzeń. Jest to również wynik zróżnicowania interesariuszy procesu
rewitalizacji, z których część nie jest zainteresowana działaniem na rzecz
obszaru. Należą do nich: (1) właściciele kamienic mieszkający poza
obszarem Starego Miasta, (2) najemcy mieszkań i zamieszkujący lokale
socjalne, (3) właściciele sklepów, (4) przechodnie (W2).

TRUDNOŚCI W SPRAWNYM
WYPEŁNIANIU FUNKCJI
RODZIN

TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI MATERIALNO-EKONOMICZNEJ widziane
przez badanych jako wynik bezrobocia, braku „godnej pracy”, niskich
zarobków (SBTSB), braku pracy dla kobiet (M10-16, M18; M19, M20).
Zdaniem mieszkańców dla uzyskania zatrudnienia niezbędne są znajomości
lub migracje zarobkowe do pracy za granicę (M13), a szczególnie migracje
młodych (M15, M19). Jedną z przyczyn tej sytuacji jest słabość lokalnej
przedsiębiorczości – rotacja przedsięwzięć handlowo-usługowych w rynku,
wygaszanie biznesów (SBTSB).

OGRANICZONE WSPARCIE W REALIZACJI FUNKCJI CZASU WOLNEGO –
mieszkańcy starówki zwracają uwagę na (1) niewystarczającą ofertę usług
rekreacyjnych skierowanych do wszystkich kategorii (ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży i seniorów) oraz (2) brak miejsc spotkań i
spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Starego Miasta i miejsc
rekreacji, jak miejsca odpoczynku wzmacniające funkcję integracyjną
rodzin, z przeznaczeniem dla całych rodzin (M19), miejsc zabaw dla dzieci,
małej architektury (ławek, podcieni, nasadzeń) (SBTSB; M10, M13-16; M18).
Mieszkańcom kamienic brakuje możliwości wyjścia przed dom by usiąść.
Dzieci bawią się na ulicy (podwórka kamienic są mocno zdegradowane i
zastawione samochodami, podobnie jak płyta rynku) (M11, M20). Najbliższy
plac zabaw mieści się na osiedlu Tysiąclecia, ale trudno się na niego dostać
ze względu na drogę krajową z dużym natężeniem ruchu, oddzielającą
podobszary) (W2, M12-16). Niewystarczająca oferta usług dla młodzieży
dotyczy braku ofert spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, w
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tym również bezpłatnych oraz w okresie wakacji (dotychczasowe zajęcia
organizowane są głównie w szkołach i wygaszane podczas przerw
wakacyjnych (M16-17, M20)). Mieszkańcy wskazują również na brak
przedsięwzięć aktywizujących i włączających seniorów w życie społeczności
lokalnych (M12, M15; M17).

NIEWYSTARCZAJĄCY
SYSTEM USŁUG

NIEWYSTARCZAJĄCE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE – uczestnicy badań
wskazywali na: (1) duże natężenie ruchu komunikacyjnego na
przebiegającej przez miasto S11 i innych głównych ulicach (np. Poznańska,
Wrocławska, Niepodległości, Św. Ducha) powodujące pękanie budynków i
prowadzące
do
powstawania
problemów
ekologicznych
jak
zanieczyszczenie środowiska i przekraczające normy natężenie hałasu (pył i
hałas uniemożliwiający wietrzenie mieszkań, codzienne rozmowy z
sąsiadami na zewnątrz, słuchanie radia i telewizji) (SBTSB, M11-15,), (2)
problemy z parkowaniem, brak parkingów buforowych, szczególnie
bezpłatnych dla mieszkańców Starego Miasta, rozjeżdżanie chodników,
zmniejszanie przestrzeni dla pieszych, brak progów spowalniających na
drogach (W2, M11-13, M15, M17), (3) zły stan nawierzchni dróg i
chodników oraz ich niedostosowanie do poruszania się osób
niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z małymi dziećmi (SBTSB, W2,
M13), (4) niedostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb mieszkańców
(długi czas oczekiwania na przejście, mała liczba przejść, brak oświetlenia na
przejściach, niewystarczający czas przejścia dla matek z dziećmi, starszych,
niepełnosprawnych) (SBTSB, W2, W3, M14), (5) brak ścieżek rowerowych
trudności w przemieszczaniu się pieszych i rowerzystów, brak stojaków na
rowery (W2), (6) brak przejścia do parku z centrum (W2).

DUŻE NATĘŻENIE RUCHU KOMUNIKACYJNEGO W OBSZARZE RYNKU
wskazywane jako kwestia sporna przez wszystkich uczestników wywiadów
pogłębionych oraz ekspertów (SBTSB, W2, M1-40). Wznowienie ruchu nie
uzyskało akceptacji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ogranicza swobodę
poruszania się pieszych, odbiera miejsce dla spędzania czasu wolnego w
obszarze Starego Miasta. Ruch uliczny stanowi zagrożenie dla seniorów i
dzieci bawiących się między samochodami (w okolicy nie ma placu zabaw).
Płyta rynku jest zamieniona na parkingi, co uniemożliwia organizowanie na
niej imprez plenerowych (wystawy, koncerty, festyny) (W2, M11-14).
Analiza danych dot. kondycji lokalnego biznesu wykazała brak wpływu
otwarcia przejazdu na pozycję rynkową firm. Liczba firm
wyrejestrowywanych w podobszarze rośnie w stosunku do liczby firm
zakładanych. Kondycja małego biznesu pogarsza się.


OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO PUNKTÓW HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH
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dotyczące małej liczby punktów handlowych w rynku (jeden sklep
spożywczy, brak sklepu z warzywami) i dużego oddalenia od innych
punktów handlowo-usługowych, szczególnie utrudniające funkcjonowanie
seniorów (M15-16, M18, M19).

Rekomendacje:
REKOMENDACJA NR 1SM
Budynki i lokale mieszkalne, które znajdują się pod ochroną konserwatorską, prezentują niski
standard. Niezbędne jest przeprowadzenie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych na
Starym Mieście. Efektywność i trwałość zmian zostanie podniesiona przez zaangażowanie
mieszkańców w wykonanie prostych prac remontowych w ramach realizacji form aktywnej
integracji (np. PAL – Program Aktywności Lokalnej).

REKOMENDACJA NR 2SM
Mieszkańcy Starego Miasta dotkliwie odczuwają skutki lokalizacji w ich miejscu zamieszkania
stosunkowo licznych punktów z alkoholem. Przebywanie w przestrzeni podobszaru osób
nietrzeźwych powoduje powstawanie poczucia zagrożenia wśród jego mieszkańców, zakłócenia ciszy
nocnej, akty wandalizmu i chuligaństwa. Inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo w obrębie
podobszaru Stare Miasto będzie montaż monitoringu. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym
poparciem wszystkich mieszkańców Jarocina. Konsekwentne korzystanie z efektów jego działania i
egzekwowanie przepisów prawa wobec osób zakłócających prządek w pewnej perspektywie
czasowej przyczyni się o podniesienia jakości życia mieszkańców.

REKOMENDACJA NR 3SM
Diagnoza wykazała występowanie licznych braków lub barier korzystania z przestrzeni publicznej
Starego Miasta przez osoby o różnych potrzebach i preferencjach. Największą trudnością są
ograniczenia architektoniczne. Dostrzegane na terenie Starego Miasta propozycje spędzania czasu
wolnego odpowiadają na zapotrzebowanie mieszkańców w niektórych tylko fazach życia. Ożywienie
Starego Miasta wymaga dostosowania przestrzeni publicznej oraz oferty do potrzeb przedstawicieli
różnych kategorii społecznych, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami (likwidacja barier
architektonicznych), seniorów (wyposażenie w elementy małej architektury do spędzania czasu
wolnego), rodziny z dziećmi (wielofunkcyjne strefy do karmienia i przewijania czy zabawy, letni
salon rodziny pod opieką CIS). W tym celu należy wyprowadzić ruch komunikacyjny z rynku.

REKOMENDACJA NR 4SM
Przedsiębiorstwa handlowo-usługowe na Starym Mieście charakteryzują się słabą kondycją
finansową i niskim potencjałem rozwojowym. Do poprawy warunków prowadzenia działalności
gospodarczej w podobszarze przyczyni się efektywne wykorzystanie gminnych zasobów lokalowych
i uatrakcyjnienie wyglądu przestrzeni Starego Miasta.
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PODOBSZAR ŚRÓDMIEŚCIE
NISKI POZIOM
JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW

NISKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW dotyczy jakości infrastruktury
drogowej. Badani wskazywali na zły stan ulic i chodników oraz bariery
architektoniczne jak wysokie chodniki i brak podjazdów, szczególne
utrudniające przemieszczanie się rodzicom z wózkami i osobom
niepełnosprawnym (W3, M22). Podobna sytuacja dotyczy wysokich wejść
do sklepów i instytucji (M24).

NISKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW – pogarszanie się poziomu życia w
obszarze Śródmieścia jest wynikiem problemów społecznych występujących
na jego terenie. Są to problemy związane z ubóstwem, uzależnieniami,
wandalizmem i chuligaństwem (SBTSB, M21). Kontakty ze zjawiskami
negatywnymi są także konsekwencją codziennego przechodzenia przez
Śródmieście nietrzeźwych, bawiących się w rynku, do ich domów na innych
osiedlach.

NISKI POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW – poziom
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców spada w wyniku uzależnień,
wandalizmu i chuligaństwa osób wracających z zabawy w rynku. Mieszkańcy
obszaru zwracali uwagę na brak monitoringu przy głównych ciągach
komunikacyjnych oraz zbyt duże zagęszczenie sklepów monopolowych i
punktów gier w obszarze Starego Miasta. Hałas w nocy, negatywne
zachowania osób nietrzeźwych rozchodzących się do domów (W3, M24),
przesiadywanie młodzieży spożywającej alkohol na okolicznych ławkach,
bądź w parku (skrzyżowanie ul. Hallera i Śródmiejskiej), zaśmiecanie
otoczenia i niszczenie ławek nie dają możliwości prawdziwego odpoczynku i
nocnej regeneracji, obniżając tym samym jakość życia mieszkańców (M24,
M26-29).

BIERNOŚĆ SPOŁECZNA – brak spójności mieszkańców, słabe więzi
sąsiedzkie, szczególnie niska frekwencja na zebraniach wspólnot
mieszkaniowych to cechy wskazujące na brak zaangażowania mieszkańców
w sprawy najbliższego otoczenia. Mieszkańcy obszaru nie mają zasobów i
możliwości dbania o własną przestrzeń (W2).

TRUDNOŚCI W SPRAWNYM
WYPEŁNIANIU FUNKCJI
RODZIN


TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI MATERIALNO-EKONOMICZNEJ dotyczą
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poczucia zagrożenia bezrobociem i trudności w znajdowaniu nowego
zatrudnienia. Badani z obszaru Śródmieścia szczególnie podkreślali
zagrożenia związane z brakiem „godnej pracy”, niskimi zarobkami,
migracjami zarobkowymi, koniecznością pracy bez umowy (SBTSB, M21,
M23, M25-28), sezonowością zatrudnienia (M25), brakiem pracy dla
wykształconych – dającej szanse rozwoju, (M24-25, M28, M30). Wśród
negatywnych cech rynku pracy Jarocina podkreślano również brak ofert dla
młodych i kobiet oraz osób po 45 roku życia (M24, M26, M28, M29) a także
konieczność konkurencji z silnym rynkiem Poznania (M22, M23). Możliwość
zdobycia atrakcyjnego zawodu w mieście również została oceniona bardzo
nisko. 71,3% mieszkańców obszaru biorących udział w sondażu oceniło ją
negatywnie.

OGRANICZONE WSPARCIE W REALIZACJI FUNKCJI CZASU WOLNEGO jest
zdaniem mieszkańców jednym z podstawowych problemów (obok
problemów rynku pracy) utrudniających zaspokajanie potrzeb członków ich
rodzin. Jest to podobszar, w którym ogólną negatywną ocenę oferty
spędzania czasu wolnego sformułowała ponad połowa uczestników
sondażu zamieszkujących na jego terenie (51,8%). Źle oceniono również
dostęp do instytucji kultury (33,8% uczestników sondażu zamieszkujących
podobszar). W obszarze Śródmieścia szczególnie podkreślano deficyt (1)
placów zabaw dla dzieci oraz (2) miejsc spotkań dla młodzieży i usług
związanych z rozwojem jej zainteresowań. Infrastruktura placów zabaw jest
zniszczona i niewystarczająca dla dzieci z osiedla. Brakuje nowych, bardziej
atrakcyjnych sprzętów do zabawy oraz ochrony przed otwartym słońcem
(M21, M2). W Śródmieściu występuje natężenie problemów związanych z
młodzieżą. Ich przyczyną może być brak klubów młodzieżowych, dających
dobre wzorce spędzania czasu wolnego (M25-28). Podobne braki dotyczą
oferty dla seniorów i dorosłych. Chodzi tu np. o kluby dla dorosłych z
muzyką i zajęciami dostosowanymi do wieku (M21, M22, M23, M24, M27,
M28, M29). Mieszkańcy wskazywali także na utrudniony dostęp do
obiektów sportowych usytuowanych na terenie placówek edukacyjnych.
Boiska poza godzinami pracy szkół są zamknięte. Dodatkowo sytuację
komplikuje fakt umieszczenia poza boiskami tabliczek z napisem „zakaz gry
w piłkę” (M23).

NIEWYSTARCZAJĄCY
SYSTEM USŁUG

NIEWYSTARCZAJĄCE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE dotyczą (1)
problemów z parkowaniem (np. brak parkingu przy Spichlerzu), stałym
rozjeżdżaniem chodników i zmniejszaniem przestrzeni komunikacyjnych dla
pieszych (W3), (2) braku ścieżek rowerowych w całym podobszarze – wąskie
chodniki, trudności w przemieszczaniu się rowerzystów, braku stojaków na
rowery (SBTSB, W3, M22, M24) oraz (3) dużego natężenia ruchu, zatorów
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drogowych i (4) hałasu dobiegającego z ulicy o takim nasileniu, że
utrudniającego swobodną rozmowę mimo zamkniętych okien w
mieszkaniach, np. ul. Poznańska, Wrocławska, Niepodległości, Św. Ducha
(SBTSB; M21, M29, M30). Mieszkańcy mocno podkreślali w badaniach
potrzebę zmniejszenia ruchu samochodowego lub umieszczenia kładek
nadziemnych nad najbardziej ruchliwymi ulicami.

Rekomendacje:
REKOMENDACJA NR 1Ś
Standard budynków i lokali mieszkalnych w Śródmieściu jest niski. Budynki, o których mowa, objęte
są ochroną konserwatorską. Gospodarstwa domowe zamieszkujących je osób charakteryzują się
słabą kondycją finansową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców Śródmieścia niezbędne jest
prowadzenie remontów i modernizacji budynków mieszkalnych przez instytucje publiczne.

REKOMENDACJA NR 2Ś
Architektura Śródmieścia charakteryzuje się występowaniem barier architektonicznych i
komunikacyjnych, które ograniczają możliwość korzystania z przestrzeni publicznej przez
mieszkańców oraz osoby z pozostałych części miasta o szczególnych potrzebach (seniorzy, osoby z
niepełnosprawnościami, rodziny z małymi dziećmi). W celu podniesienia jakości życia i poprawy
warunków przebywania w przestrzeni publicznej różnych osób niezbędna jest likwidacja barier
architektonicznych, zmniejszenie ruchu samochodowego lub budowa kładek nadziemnych nad
najruchliwszymi ulicami obszaru oraz wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę użyteczności
publicznej (ławki, plac zabaw itp.).

REKOMENDACJA NR 3Ś
Społeczność Śródmieścia przejawia niski poziom aktywności w różnych sferach życia. Skutkiem tego
jest występowanie wielu niezaspokojonych potrzeb. Zaangażowanie społeczności Śródmieścia w
realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, takich jak podnoszenie standardu mieszkań, organizacja
oferty spędzania czasu wolnego, za pomocą różnych sposobów aktywizacji (PAL – Pogram
Aktywności Lokalnej, metoda empowerment – metoda pobudzania mieszkańców do działania na
rzecz poprawy ich własnej sytuacji) przyczyni się do przejęcia odpowiedzialności za efekty działań
przez mieszkańców, dostosowanie przestrzeni do ich potrzeb i troski o otoczenie.

REKOMENDACJA NR 4Ś
Niedostosowanie oferty usług dotyczących odpoczynku i rekreacji skierowanych do dzieci, młodzieży
dodatkowo pogłębia stan kryzysowy. Mieszkańcy wskazują na problemy w dostępie do boisk oraz
niewystarczającą liczbę i niski poziom wyposażenia palców zabaw. Stworzenie warunków dla
sprawnej realizacji funkcji czasu wolnego wymaga inwestycji w infrastrukturę rekreacyjnowypoczynkową oraz wykorzystanie zasobów pobliskiego parku (skrzyżowanie ul. Hallera i
Śródmiejskiej).
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PODOBSZAR TYSIĄCLECIA
NISKI POZIOM
JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW

NISKI STANDARD ŻYCIA MIESZKAŃCÓW dotyczy trzech aspektów: (1)
degradacji tkanki mieszkaniowej osiedli, (2) złego stanu ulic i chodników, (3)
degradacji parku miejskiego. Uczestnicy badań wskazywali na zniszczenie i
przestarzałe rozwiązania termoizolacyjne budynków, nieporządek na
osiedlach i stały problem nieczystości po psach (na chodnikach, trawnikach)
oraz brak terenów zielonych (trawników i skwerów z wyższą roślinnością)
na osiedlach. (M33, M37). Negatywny obraz osiedli dopełniają samowole
budowlane – nieestetyczne, prywatne garaże – pogłębiające chaos
architektoniczny (SBTBS). Jako szczególnie uciążliwe wskazywano
niedostosowanie nawierzchni chodników i wysokości krawężników do
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów
(M33, M35), pochylenie chodników w stronę jezdni, powodujące trudności
w prowadzeniu wózka bez zjeżdżania na drogę (M34, M35). Wymienione
problemy są szczególnie uciążliwe przy dojeździe do sklepu ortopedycznego
(M33). Park miejski zdaniem mieszkańców również uległ degradacji.
Mieszkańcy niechętnie spędzają w nim czas ze względu na panujący tam
duży nieporządek i brak prac renowacyjnych. Użytkowanie terenu parku
utrudniają nieczystości po zwierzętach i brak infrastruktury dostosowanej
do potrzeb niepełnosprawnych, jak twarde nawierzchnie dla wózków, białe
ścieżki dla niedowidzących (M34). Całe osiedle zdaniem mieszkańców
dotyka problem nieodpowiedniej liczby koszy i kontenerów na śmieci
(SBTSB) skutkujący rozrzucaniem odpadów po całym podobszarze (SBTSB).

NISKI POZIOM ŻYCIA MIESZKAŃCÓW jest wynikiem starzenia się
społeczności podobszaru – potoczna nazwa osiedla to „Osiedle seniorów”
(M30, M31, M33, M34, M37) oraz występowania na nim problemów
społecznych jak ubóstwo, uzależnienia, wandalizm, chuligaństwo (SBTSB,
M31-38). Ich przejawy widoczne są na całym obszarze Tysiąclecia, jednak
szczególna kumulacja zjawisk negatywnych dotyczy obszaru parku
miejskiego – nieuregulowanych i nieoczyszczonych terenów zarośniętych
gęstą roślinnością (SBTSB, M31-38). Utrudnia to przechodzenie przez park
mieszkańców i pozbawia go funkcji rekreacyjnych. Problem pogłębia
rozrzucanie nieczystości (butelek, puszek, niedopałków) przez
spożywających alkohol (SBTSB).


NISKI POZIOM POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW jest wynikiem
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uzależnień i powodowanego nimi wandalizmu. Jako główne jego przejawy
wskazywano niszczenie mienia osiedlowego i parku. Mieszkańcy skarżą się
na całodobowe rozboje i pijaństwo. Wskazują na dewastację ławek
(połamanie siedzeń, wulgarność napisów, załatwianie na nich potrzeb
fizjologicznych) i nieporządek wokół nich (niedopałki, puszki po piwie)
(M26; M27, M31, M34, M35, M38). Część mieszkańców nie korzysta z parku
z obawy o swoje bezpieczeństwo. Na osiedlu występuje problem tzw.
trudnej młodzieży. Zadaniem mieszkańców niszczenie mienia i nadużywanie
alkoholu dotyczy głównie młodych ludzi w wieku 18-23 lata. Młodzież jest
agresywna, grupuje się pod sklepem monopolowym, tłucze butelki, niszczy
pobliski przystanek (M38, M40). Zdaniem uczestników badań są to głównie
mieszkańcy osiedla Tysiąclecia, zarówno osoby pracujące jak i bezrobotne.
Mieszkańcy boją się reagować na akty wandalizmu. Nie zgłaszają czynów
negatywnych policji. Dowodami zajść są wyłącznie nagrania z kamer JTBS
(W4). Młodzież nie ma miejsca dla siebie. Częstym miejscem spotkań i jej
przesiadywania są kwietniki za marketem Dino. Wokół leży dużo śmieci,
butelek, puszek po alkoholu (W4).

BIERNOŚĆ SPOŁECZNA ma swoje przejawy w niskiej spójności
społecznej mieszkańców i słabych więziach sąsiedzkich. Podobszar
Tysiąclecia zamieszkują seniorzy nie posiadający zasobów i możliwości
dbania o własną przestrzeń, co jest przyczyną braku zaangażowania w
sprawy najbliższego otoczenia (W4, M30). Szczególną trudność stanowi
wyobcowanie ludzi młodych, rotacja mieszkańców osiedla. Mieszkańcy nie
znają sąsiadów i nie integrują się. Dojeżdżają wahadłowo do pracy poza
obszarem i wracają wieczorami (W4).

TRUDNOŚCI W SPRAWNYM
WYPEŁNIANIU FUNKCJI
RODZIN

TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI MATERIALNO-EKONOMICZNEJ –
mieszkańcy podobszaru Tysiąclecia krytycznie odnosili się do rynku pracy
Jarocina. Wskazywali na bezrobocie, brak „godnej pracy”, niskie zarobki,
długie dojazdy do pracy do ościennych miejscowości, np. Gądki. (SBTSB,
W3, M31), umowy śmieciowe, pracę trzyzmianową (M33, M34, M35, M36,
M37, M38), ciężkie warunki pracy, możliwość uzyskania jej tylko po
znajomości, wysokie koszty dojazdów oraz oferty pacy wyłącznie fizycznej,
sezonowej, premiujące osoby z grupą inwalidzką (M38). Skutkiem tej
sytuacji jest chęć podejmowania wyjazdów zarobkowych (w innych
miastach Polski i poza granicami kraju) deklarowana przez 18,8%
uczestników sondażu zamieszkujących analizowany obszar. Wymienione
problemy jak w innych obszarach pogłębia słabość lokalnej
przedsiębiorczości, widziana w rotacji przedsięwzięć i zmniejszaniu się liczby
nowo powstających firm prywatnych oraz bardzo ograniczonej ofercie
Strona | 37

handlowej (M36, W4). Ulica Św. Ducha jest jednym z trzech miejsc w
mieście najmocniej dotkniętych wysoką liczbą pustostanów – opuszczone
lokale handlowe (W4).

OGRANICZONE WSPARCIE W REALIZACJI FUNKCJI CZASU WOLNEGO dotyczy
(1) niewystarczającej oferty usług dla młodzieży, braku dobrych wzorców
spędzania czasu wolnego, braku miejsc spotkań, zajęć odpowiednich do
wieku (SBTSB, M30, M33), (2) niewystarczającej liczby miejsc rekreacji dla
dzieci, degradacji sprzętów, braku sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych,
np. huśtawek, do których można wjechać wózkiem – place zabaw w ramach
ochrony przed wandalizmem powinny być zamykane na noc (M35), (3)
braku miejsc spędzania czasu wolnego dla seniorów – klubu seniora i
adresowanej do nich oferty, w wyniku czego seniorzy z osiedla spędzają
czas wolny na swoich balkonach (M30), (4) braku otwartych miejsc
spędzania czasu sprzyjających integracji rodziny (bez dostępu do alkoholu),
jak bezpłatne przedsięwzięcia muzyczne, teatralne itp. (M30, M33).
Ponadto mieszkańcy zwracali uwagę na zbyt krótkie godziny otwarcia boisk
latem – dzieci wychodzą na nie gdy jest chłodniej (M40).
Badani poruszali także problem bardzo złego stanu architektury sprzyjającej
realizacji funkcji czasu wolnego w parku (SBTSB), tj. małej architektury,
ławek, podcieni, nasadzeń (SBTBS).

NIEWYSTARCZAJĄCY
SYSTEM USŁUG

NIEWYSTARCZAJĄCE ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE dotyczą w
szczególności: (1) braku miejsc parkingowych (problem najmocniej nasilony
przy przedszkolach i szkołach) (SBTSB, M31, M38, M39), czego skutkiem jest
parkowanie na chodnikach i problemy w przemieszczaniu się seniorów i
niepełnosprawnych (M34), (2) nadmiernego ruchu i zatorów drogowych (ul.
Do Zdroju, Jarmarczna), (3) braku ścieżek rowerowych i parkingów dla
rowerów (SBTSB, M31, M39) oraz (4) odcięcia komunikacyjnego obszaru
przez ul. Poznańską z dużym natężeniem ruchu oraz park miejski (W4).
Badani podkreślali potrzebę kładki nadziemnej jako przejścia dla pieszych
(M36).

Rekomendacje:
REKOMENDACJA NR 1T
Społeczność podobszaru Tysiąclecie charakteryzują powierzchowność kontaktów sąsiedzkich i słabe
więzi społeczne. Skutkuje to obniżeniem oceny jakości życia mieszkańców oraz zanikiem kontroli
społecznej z takimi skutkami jak wzrost aktów wandalizmu i chuligaństwa. Rozwiązaniem problemu
jest oddziaływanie na odbudowę więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami poprzez tworzenie
warunków dla aktywności mieszkańców (wsparcie sektora pozarządowego, spędzanie czasu
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wolnego). Możliwym do wykorzystania potencjałem jest baza lokalowa w postaci pustostanów
oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do spędzania czasu wolnego (mała architektura, zieleń,
udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami).

REKOMENDACJA NR 2T
Szczególną troską należy objąć młodzież i dzieci w wieku szkolnym. Rozwój zachowań negatywnych
wśród młodzieży wynikający z uzależnień występujących w połączeniu z wandalizmem i
chuligaństwem jest główną z przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Niezbędne
jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych przez wsparcie rodzin w wypełnianiu
ich funkcji jako jednego z elementów strategii przeciwdziałania uzależnieniom oraz rozszerzenie
oferty spędzania czasu wolnego.

REKOMENDACJA NR 3T
W granicach podobszaru rewitalizacji Tysiąclecie znajduje się Park Miejski, który jest ważnym
symbolem dla wszystkich mieszkańców miasta. Zarówno osoby zamieszkujące podobszar Tysiąclecia
jak i przedstawiciele pozostałych części miasta zdecydowanie popierają działania na rzecz jego
zagospodarowania (przebudowa Amfiteatru, zagospodarowanie zieleni) i wykorzystania jego
potencjału. Oddanie Parku mieszkańcom i rozwiązanie jego problemów (postrzeganie jako miejsce
niebezpieczne) będzie możliwe poprzez wprowadzanie atrakcyjnych i nowoczesnych przekształceń
pozwalających na przywrócenie funkcji kulturalnych oraz rozszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego dla mieszkańców podobszaru Tysiąclecie oraz całego miasta.
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2. Potencjały interesariuszy rewitalizacji

Rozdział dotyczy problematyki, której obecność w raporcie na temat rewitalizacji może być
zaskoczeniem. Rewitalizacja – najkrócej rzecz ujmując – jest procesem wyprowadzania danej
przestrzeni ze stanu kryzysowego. Skąd więc zagadnienie „potencjałów”? Można wskazać trzy
zasadnicze powody podjęcia tego tematu.
Po pierwsze, podejmując refleksję na temat pozytywnych aspektów badanej społeczności we
wszystkich jej wymiarach, chcemy znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Co może stanowić
dźwignię rozwoju społeczności? Na jakich „siłach społecznych” i atutach można oprzeć przewidywane
działania? Po drugie, chcemy się dowiedzieć które aspekty życia w mieście uznawane są przez
mieszkańców za pozytywne, poprawne, satysfakcjonujące. Po trzecie, dążymy do tego, by uzyskać
pogłębiony i wielostronny obraz życia w Jarocinie, stąd wyróżnienie siedmiu typów potencjałów,
które kolejno, korzystając ze zgromadzonych danych, poddajemy analizie (potencjał
infrastrukturalno-techniczny, środowiskowy, gospodarczy, instytucjonalny, społeczny, obywatelski,
kulturalno-edukacyjny). W ostatniej części rozdziału przedstawiamy charakterystykę potencjałów
zidentyfikowanych w poszczególnych obszarach (Przemysł, Stare Miasto, Śródmieście, Osiedle
Tysiąclecia).
Pisząc o interesariuszach rewitalizacji, mamy na myśli wszystkie podmioty, których ten proces
może dotyczyć. Najważniejszymi jednak interesariuszami, czyli podmiotami dla których i z którymi
przeprowadza się interwencję, są mieszkańcy oraz ich formalne i nieformalne reprezentacje.
Zanim przejdziemy do wymienionych wyżej zagadnień, w ramach wprowadzenia, przyjrzyjmy
się danym, które ilustrują ogólne odniesienie mieszkańców do miasta jako całości. Sondaż – jak już
pisaliśmy w rozdziale na temat jakości życia – wykazał, że większość mieszkańców pozytywnie ocenia
Jarocin, uznając go za miejsce dobre do życia. Po zsumowaniu, odsetek tych, którzy oceniają miasto
„zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” wynosi 76,5%. Podobne wyniki uzyskaliśmy w
przypadku pytania o to, czy mieszkańcy czują się dumni z zamieszkania w tym mieście. Suma „bardzo
dumnych” i „dość dumnych” wynosi 77,3%. Warto jednak zauważyć, że w obu przypadkach odsetek
osób, które wyrażają ostrożną aprobatę jest zdecydowanie większy niż tych, które wyrażają aprobatę
zdecydowaną (odpowiednio 57,5% oraz 50%). To ważna okoliczność, która pozwoli nam lepiej
zrozumieć zróżnicowanie opinii wyrażanych w ramach indywidualnych wywiadów pogłębionych.
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Fotografia 1. Rynek – cenny zasób Jarocina
Czy, w świetle zgromadzonych danych, można traktować stosunek mieszkańców do Jarocina jako
swego rodzaju zasób, potencjał? Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Zauważmy, po pierwsze, że
już dane z badań ilościowych wskazują na to, że aprobata dla Jarocina jako miejsca dobrego do życia i
jako źródła poczucia dumy jest ostrożna. Dane jakościowe, uzyskane dzięki wywiadom
indywidualnym, pozwalają na uogólnienie, że jest to aprobata z zastrzeżeniami, warunkowa. Na czym
to polega?
Wielu rozmówców znajduje w Jarocinie liczne zalety. Mówią o swoim zadowoleniu, o tym, że
miasto im się podoba (M15), że mają do tego miejsca szczególny sentyment (M 16), że to jest „ich
miejsce na ziemi”, a w porównaniu z pobliskim Poznaniem tutaj jest dużo spokojniej, wręcz
„przytulnie” (M22). Podkreślają też to, co pozwala wyróżnić Jarocin spośród innych podobnych miast,
szczególnie to, że jest „stolicą polskiego rocka” (M11).
Wypowiedzi, które uzyskaliśmy w wywiadach pogłębionych pozwalają uchwycić i zrozumieć
złożony charakter relacji „mieszkańcy – miasto”. Te same osoby, które deklarują przywiązanie i
identyfikację z miastem, stawiają trudne pytania lub wręcz formułują zasługujące na uwagę
komentarze. Można je streścić w postaci stwierdzenia „to jest dobre miejsce do życia, ale…”. To
powtarzające się „ale” dotyczy kilku kwestii. Po pierwsze różnic pokoleniowych. Jedna z osób bardzo
zadowolonych z miasta ujmuje to następująco: „młodzi ciągle uważają, że czegoś im tu jest mało (…).
Starsi ludzie uważają, że jest ok” (M15). Inna osoba, równie pozytywnie oceniająca miasto, dodaje, że
to jest bardzo dobre miejsce do życia, ale… dla osób powyżej 50 roku życia (M20). Podobne
rozróżnienie odnajdujemy w kilku analizowanych wypowiedziach. Z jednej z nich dowiadujemy się, że
życie w Jarocinie oceniane jest jako przyjemne, a nawet komfortowe, ale… gdyby osoba udzielająca
wywiadu była młodsza, wyjechałaby stąd na pewno (M40). Skąd bierze się to zróżnicowanie „młodzi
– starzy” w ocenie miasta? Problemem jest deficyt miejsc pracy i niskie zarobki (M14, M 20, M21). O
tych problemach piszemy w innym miejscu. Tutaj chcemy podkreślić, że identyfikacja z miastem nie
może być uznana za istotny potencjał interesariuszy rewitalizacji – jest raczej wyzwaniem dla
organizatorów tego procesu. Część z nich, szczególnie osoby młode, uznaje Jarocin za miejsce, w
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którym trudno rozwinąć skrzydła. Traktują więc zamieszkiwanie tutaj jako przejściowy etap w ich
życiu lub jako „sypialnię”, ponieważ atrakcyjnej pracy szukają gdzieś indziej, szczególnie w Poznaniu.
Po tym uogólnionym spojrzeniu, przejdźmy do wyodrębnionych aspektów życia w mieście, a
tym samym do poszczególnych odmian domniemanych potencjałów. Interesuje nas tutaj –
przypomnijmy – odpowiedź na pytanie: co jest uznawane za atut i co może stać się rodzajem
„dźwigni” lokalnego rozwoju?

1. Potencjał infrastrukturalno-techniczny
Pisząc o potencjale „infrastrukturalno – technicznym”, mamy na myśli te uwarunkowania życia w
mieście, które wiążą się ze stanem budynków mieszkalnych, budynków publicznych, ciągów
komunikacyjnych i placów. Ich dostępność dla poszczególnych kategorii społecznych i jakość są
ważnym aspektem jakości życia i kryterium oceny miasta. Biorąc to pod uwagę, zapytaliśmy
uczestników sondażu jak oceniają dostępność mieszkań w Jarocinie. Rozkład uzyskanych odpowiedzi
wskazuje na to, że przeważają oceny negatywne (łącznie 59,8%). Tylko dwóch na stu mieszkańców
ocenia ten aspekt życia w mieście bardzo dobrze, a 25,3% raczej dobrze.
Inne aspekty infrastruktury, jak wynika z wywiadów i spacerów studyjnych oceniane są
również raczej w kategoriach deficytów niż potencjałów. Omawiamy je więc w innym rozdziale.
Dodajmy w tym miejscu, że podczas warsztatów eksperckich zostały wskazane pewne punkty
ulokowane w wyodrębnionych obszarach, które mogą być potraktowane jako potencjały. Zostały one
omówione podrozdziale 3.8.
Paradoksalnie, problemy sygnalizowane powyżej, mogą stanowić punkt wyjścia do
identyfikacji potencjałów infrastrukturalnych. Puste lokale handlowe i gastronomiczne mogą zostać
wykorzystane do rozwiązania innych problemów (deficyt mieszkań, deficyt niektórych usług).
Potrzebny byłby jednak do tego odpowiedni program społeczny, którego punktem wyjścia byłaby
dokładna inwentaryzacja niewykorzystanych zasobów lokalowych, wraz z określeniem praw
własnościowych.
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Fotografia 2. Budynek dawnej synagogi – ważny element potencjału kulturowego

2. Potencjał środowiskowy
Potencjał środowiskowy jest oceniany znacznie wyżej. W badaniach sondażowych poprosiliśmy o
ocenę ilości terenów zieleni w mieście. 61,2% mieszkańców oceniło ten aspekt miasta bardzo dobrze
lub raczej dobrze. Osoby, które wybrały ocenę „bardzo źle” stanowią jedynie 3,3% badanych.
W wywiadach pogłębionych znajdujemy potwierdzenie dla tych opinii. Zieleń i kwiaty w
mieście, ładny i duży park są ważnymi atutami, stwarzają szansę na relaks, bez opuszczania miasta.
Paradoks przeprowadzonych badań pogłębionych polega na tym, że w sprawie przyrody zakłada się
milcząco, iż jest ona istotnym walorem, natomiast formułuje się przede wszystkim szereg propozycji
jej uprzystępnienia i poszerzenia terenów zieleni. Przykładem są spacery badawcze, podczas których
wskazywano potrzebę i możliwości wykorzystania tego potencjału.
Na czym mogłoby polegać wykorzystanie środowiska jako potencjału rewitalizacji? Przede
wszystkim jako potencjalnej przestrzeni spotkań dla mieszkańców. Potrzebę aranżacji takich miejsc
sygnalizowali, między innymi, uczestnicy spacerów badawczych. Chodzi tutaj zarówno o istniejące już
tereny zieleni jak i te, które mogą powstać, na przykład dzięki planowanej rekultywacji terenu w
obszarze „Przemysłu”.
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Fotografia 3. Park – wysoko cenione miejsce odpoczynku

3. Potencjał gospodarczy
Uczestnictwo mieszkańców w życiu gospodarczym można opisać jako pełnienie roli pracodawcy/
pracobiorcy lub roli konsumenta. Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy we wstępie do tego rozdziału,
jarocinianie negatywnie oceniają lokalny rynek pracy. Najważniejszym wskaźnikiem tej oceny jest
szansa uzyskania pracy. W świetle danych sondażowych, zdecydowana większość mieszkańców (85%)
negatywnie ocenia ten aspekt życia gospodarczego (44,5% - raczej źle, 40,5% - bardzo źle).
W badaniach jakościowych dotarliśmy do osób, które ponoszą poważne konsekwencje tej
sytuacji w postaci mniej lub bardziej długotrwałego bezrobocia (M18). Nawet te osoby, które bardziej
optymistycznie oceniają sytuację, dostrzegają kategorie, które mają większe od innych trudności w
znalezieniu pracy (osoby 50+ oraz kobiety) (M26, M27). Dodajmy, że konfrontacja tych danych z
danymi dotyczącymi dostępności towarów i możliwości dokonywania wszystkich zakupów pokazuje
Jarocin jako miasto, w którym można wydawać pieniądze, ale trudno je tutaj zarobić. To musi
powodować frustrację.
Sytuacja gospodarcza jest więc zdecydowanie bardziej wyzwaniem niż potencjałem, dlatego
każda możliwość tworzenia nowych miejsc pracy powinna być dobrze wykorzystana. Taką szansę
stwarzają, na przykład, planowane inwestycje w podobszarze Przemysł.
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Fotografia 4. Wolne lokale – jeden z przejawów problemów przedsiębiorców jarocińskich

4. Potencjał instytucjonalny
Rolą instytucji jest zaspokajanie potrzeb obywateli. W badaniach sondażowych poprosiliśmy o ocenę
możliwości załatwienia spraw w urzędach. Ocena wypadła pozytywnie. Większość badanych wyraziła
ocenę bardzo dobrą lub raczej dobrą (łącznie 69,3%).
W badaniach jakościowych te opinie zostały potwierdzone i wyjaśnione. Obywatele mają
poczucie, że tutaj wszędzie mają blisko i mają odpowiedni dostęp do instytucji publicznych (M7,
M23). Ocena się bardziej komplikuje, jeśli weźmiemy pod uwagę ocenę obsługi instytucjonalnej
wybranych kategorii osób. Podczas warsztatów eksperckich zgłoszono na przykład problem
skuteczności pomocy społecznej. Jednak nie zmienia to globalnej oceny instytucji.
Z tym zagadnieniem pośrednio wiąże się kwestia komunikacji. Tutaj też dominują oceny
pozytywne. Mieszkańcy twierdzą, że Jarocin jest dobrze skomunikowany, wymieniają punkty w
mieście i poza miastem, do których regularnie, bez trudu docierają (M1, M2, M3, M10). W
wypowiedziach na ten temat często ujawnia się inny ważny atut miasta – niewielka powierzchnia i
niewielkie odległości. Poza autobusami, w grę wchodzi komunikacja rowerowa i piesza. Jedna z
rozmówczyń ujmuje tę właściwość następująco: „Wychodzę za bramę i jestem w mieście. Wszędzie
mam blisko, wszędzie mogę dotrzeć pieszo” (M11).
Na instytucje publiczne, a tym bardziej na komunikację w Jarocinie możemy więc patrzeć w
kategoriach potencjału. W świetle danych dotyczących innych aspektów życia w mieście, należy
postawić pytanie o możliwość wykorzystania tego potencjału do przeprowadzenia oczekiwanych
zmian. Wydaje się, iż dobrym tropem jest próba koordynacji działań różnorodnych instytucji
zajmujących się tymi samymi klientami lub problemami (np. instytucje edukacyjne, pomoc społeczna
i urząd pracy). Dobrą okazją do wykorzystania i zarazem wzmocnienia tego potencjału może być
współpraca w ramach Komitetu Rewitalizacji.
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Fotografia 5. Komunikacja w Jarocinie jest dobrze oceniana przez mieszkańców

5. Potencjał społeczny
Potencjał społeczny jest tutaj rozumiany na dwa sposoby. Po pierwsze, interesuje nas jakim
potencjałem dysponują mieszkańcy, na jakie wsparcie mogą liczyć, znajdując się w potrzebie. Po
drugie, zastanawiamy się także nad potencjałem społeczności jako całości. Czy więzi społeczne mogą
przyczynić się do skutecznego rozwiązywania wspólnych problemów? Czy mogą być użyte jako
„dźwignia” rozwoju? A jeśli tak, to w jaki sposób to się może dokonać?
Zacznijmy od wymiaru indywidualnego. W świetle badań sondażowych możemy stwierdzić,
że sytuacja nie jest jednoznaczna. Zapytaliśmy o to w następujący sposób: Czy są w P. otoczeniu takie
osoby (osoba) spoza rodziny, na pomoc których może P. liczyć w sytuacji różnych problemów? 19,5%
respondentów dostrzega wiele takich osób, 49,3% jedną lub dwie, natomiast 31,3% twierdzi, że
takich osób nie ma. Ten ostatni wskaźnik musi niepokoić. Możemy bowiem uznać, że niemal jedna
trzecia mieszkańców czuje się w pewnym stopniu wyizolowana. Mówiąc językiem socjologii, mają
one bardzo niski, pozarodzinny kapitał społeczny. Należy mieć nadzieję, że rodzinny kapitał
społeczny, którego nie badaliśmy, jest znacznie silniejszy i rekompensuje stwierdzone wyżej deficyty.
Do oceny potencjału ważnego z punktu widzenia całej społeczności, wybraliśmy kilka
wskaźników. Pierwszym z nich było świadczenie nieodpłatnie w ciągu ostatniego roku pomocy poza
środowiskiem rodzinnym. 31,3% respondentów zadeklarowało taką aktywność. Pytaliśmy również o
więzi sąsiedzkie. Okazuje się, że w ciągu ostatnich tygodni czas wolny z sąsiadami spędzało 37,8%
respondentów, natomiast 32,8% kontaktowało się z sąsiadami w sprawie remontów, napraw,
wspólnego rozwiązywania problemów. Ciekawe jest to, że odsetek tych którzy kontaktowali się z
sąsiadami w związku z udziałem w zebraniu mieszkańców bloku, osiedla, członków wspólnoty,
spółdzielni jest niższy, wynosi 22%. To może świadczyć o dominacji wśród sąsiadów relacji
nieformalnych i akcji organizowanych raczej oddolnie niż odgórnie.
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Pełna ocena więzi sąsiedzkich jako potencjału społecznego wymaga odwołania się do danych
jakościowych. Otrzymujemy tutaj szeroką gamę możliwości – od relacji bardzo bliskich, niemal
rodzinnych (M14, M23), poprzez relacje dobre lub poprawne (M 13) do relacji, które można określić
jako „toksyczne” (M 34). Jeśli relacje sąsiedzkie są dobrze ułożone, można liczyć nie tylko na komfort
emocjonalny, ale także na skuteczne rozwiązywanie wspólnych problemów. Posłużmy się relacją z
wywiadu:
„Dzieci mówią do sąsiadów ciocia, babcia. W kamienicy mieszka tylko pięć rodzin. Często sobie
pomagają, doglądają mieszkań, pożyczają chleb, zdejmują pranie. Czasem spędzają ze sobą czas
wolny. Z jedną sąsiadką co dzień piją kawę do południa - to taka tradycja. Zdarzyło się, że wspólnie
sprzątali strych, remontowali klatkę schodową - jedna sąsiadka dała pieniądze na materiał, mąż
rozmówczyni z innym sąsiadem odmalowali klatkę” (M23).
W świetle zgromadzonych danych tego typu wzorcowe sytuacje należy uznać za wyjątkowe,
podobnie jak wyjątkowe są relacje nazwane wcześniej „toksycznymi”. Przeciętne relacje są
poprawne. Ilustruje to powtarzające się stwierdzenie: „mówimy sobie dzień dobry”.
Opisany tutaj potencjał społeczny możemy uznać w pewnym stopniu za „uśpiony”. Sąsiedzi
utrzymują ze sobą poprawne kontakty, ale rzadko wykorzystują je do wspólnych działań.
Przedsięwzięcia organizowane w ramach rewitalizacji mogą przyczynić się do pobudzenia i
wykorzystania tego potencjału. Jednym z przykładów może być konkurs na odnowienie i utrzymanie
w dobrym stanie podwórek.

6. Potencjał obywatelski
W odróżnieniu od potencjału społecznego, potencjał obywatelski ma bardziej sformalizowany
charakter. Poszukując wskaźników jego obecności, koncentrujemy uwagę na organizacjach
formalnych. W świetle danych sondażowych tylko 19,8% jarocinian należy do jakiegoś
stowarzyszenia, fundacji, partii, komitetu, związku lub koła. Jeśli uzyskany wynik potraktujemy jako
wskaźnik, to aktywność obywatelską można ocenić jako niską.
O tę kwestię pytaliśmy również w wywiadach pogłębionych. Wiele osób deklarowało
zainteresowanie tym co się dzieje w mieście, ale to zainteresowanie przejawia się głównie czytaniem
prasy, informacji w Internecie oraz w innych mediach. Natomiast bezpośrednie, aktywne i trwałe
zaangażowanie obywatelskie deklarują nieliczne jednostki. Mieszkańcy mają też trudności we
wskazaniu liderów społeczności lokalnej.
Potencjał obywatelski można ocenić jako niewielki. Realizacja programu rewitalizacji powinna
być dobrą okazją do mobilizacji zaangażowania obywatelskiego. Powinna ona przebiegać dwutorowo.
Z jednej strony, trzeba zainteresować udziałem w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawicieli
działających w mieście organizacji społecznych. Z drugiej, przeprowadzić próbę zmobilizowania osób,
które nie są nigdzie zrzeszone. Najlepszym sposobem jest powierzenie obywatelom
odpowiedzialności za niewielkie, ale ważne zadania, dzięki którym będą mogli przyczynić się do
poprawy jakości własnego życia i życia innych mieszkańców. Dobrym tropem wydaje się
wykorzystanie w tym celu faktu powołania w Jarocinie Centrum Integracji Społecznej. Uczestnicy
zajęć w CIS mogliby wspólnie z innymi mieszkańcami, specjalistami w różnych dziedzinach,
wykonywać zadania związane z upiększaniem miasta, tworzeniem tzw. małej architektury, murali itp.
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Poważną barierą do przezwyciężenia będą roszczeniowe postawy części mieszkańców, którzy
uznają, iż nie ma potrzeby włączania się we wspólne przedsięwzięcia. Przykłady takich postaw
możemy odnaleźć w niektórych wypowiedziach: „Od zmian jest burmistrz, jeżeli nie słucha tych na
dole, to niech robi od góry, oni są od tego, im za to płacą dużo pieniędzy, z naszych pieniędzy” (M12).
„To burmistrz powinien pomagać ludziom” (M18). „Zmianami powinny zająć się osoby pracujące w
urzędzie” (M8). Osoby deklarujące zainteresowanie i jakiś rodzaj zaangażowania obywatelskiego
wyrażały wątpliwości co do możliwości włączenia mieszkańców do działań rewitalizacyjnych (M4, M5,
M7, M20). Podsumowując, można stwierdzić, że potencjał obywatelski wymaga wzmocnienia. Proces
rewitalizacji może być do tego dobrą okazją.

7. Potencjał kulturalno-edukacyjny
W jakim stopniu zasoby kulturowe stolicy polskiego rocka są jej istotnym potencjałem? Aby to ocenić
pytaliśmy mieszkańców, między innymi o korzystanie z instytucji kultury, o uczestnictwo w
wydarzeniach kulturalnych i ocenę oferty kulturalnej w mieście. Należy zauważyć, iż pomimo
zasadniczo dość wysokiej oceny możliwości korzystania z instytucji kultury (60,2% ocen bardzo
dobrych i raczej dobrych) spora część mieszkańców ma odmienne zdanie (7,8% ocen bardzo
negatywnych). Podobnie jest w przypadku oceny oferty spędzania czasu wolnego (10% ocen bardzo
negatywnych).
W wywiadach indywidualnych znaleźliśmy pewien trop, który pozwolił częściowo wyjaśnić to
zróżnicowanie opinii. Tutaj również, z jednej strony, znajdujemy szereg jednoznacznie pozytywnych
opinii, w których podkreśla się obecność dobrze funkcjonującego kina, Spichlerza, dostęp do
kawiarni, klubów, siłowni, organizowanie ciekawych imprez (M11, M16, M31). Z drugiej strony
dowiadujemy się, że oferta nie obejmuje tej czy innej kategorii wiekowej. Posłużmy się przykładem.
Jedna z osób krytycznie oceniających ofertę rekreacyjno – kulturalną, ujawnia przy okazji, że jako
osoba zapracowana, nie ma sił, aby sprawdzać i korzystać z tego co się dzieje w tej sferze. Przyznaje
także, że wspólne oglądanie telewizji jest najczęściej stosowaną w rodzinie rozrywką (M17). Podobne
tło negatywnych ocen można odczytać z innych wypowiedzi. Nie wprost, ale jednak pośrednio osoby
te przyznają, że z różnych powodów trudno jest im wyjść z domu. Tego typu wypowiedzi stanowią
sygnał, iż warto elastycznie różnicować i systematycznie udoskonalać sposoby informowania o
możliwościach korzystania z instytucji kulturalnych, o ofercie skierowanej do poszczególnych
kategorii odbiorców. Szczególnym wyzwaniem jest zwykle dotarcie do osób, którym z różnych
powodów, w tym także zdrowotnych, trudniej jest wyjść z domu.
Osoby, które odpowiadały na pytania w wywiadach indywidualnych, koncentrowały się raczej
na mankamentach i problemach. Przy okazji jednak wspominały o kulturowych walorach miasta.
Jednym z nich jest rozpoznawalność związana z festiwalami rockowymi. Jest to niewątpliwie istotny
element potencjału miasta. W badaniach sondażowych poprosiliśmy respondentów o wskazanie
obiektów, które poleciliby do obejrzenia turystom. Najwięcej wskazań (25,6%) uzyskał Pałac
Radolińskich i powiązany z nim kompleks parkowo – pałacowy. Na drugim miejscu uplasował się
Spichlerz Polskiego Rocka (18,1% wskazań), natomiast na trzecim kościół św. Marcina (14,7%).
Wysokie noty uzyskało także Muzeum Regionalne oraz obiekty sportowe takie jak Aquapark, stadion i
siłowania.
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Fotografia 6. Komunikacja w Jarocinie jest dobrze oceniana przez mieszkańców

8. Specyfika potencjałów w poszczególnych obszarach
Poniżej przedstawiono wnioski odnoszące się do poszczególnych obszarów. Główną ich podstawą są
ustalenia wypracowane podczas warsztatów eksperckich (W1-4).
W podobszarze nazywanym „Przemysłem” wskazano następujące obiekty, ich walory i potencjalne
funkcje:
1) Instytucje działające na tym obszarze: szkoły, Centrum Integracji Społecznej, Powiatowy
Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Centrum Terapii Uzależnień,
2) Zmiana funkcji obszaru z przemysłowych na usługowe – właściwy kierunek zmian (hotele,
restauracje, sala nagrań, planowana jest budowa domu starości),
3) Szansa pozytywnego oddziaływania terenu na sąsiednie obszary,
4) Wolne tereny stwarzające możliwości inwestycji,
5) Tworzone muzeum w Parowozowni,
6) Sąsiedztwo terenów leśnych.
Na obszarze Starego Miasta do potencjałów zaliczono następujące obiekty i walory:
1) Podmioty kulturalne działające w podobszarze: Kino, Muzeum, Biblioteka (Stare Miasto),
Spichlerz (znajduje się w Śródmieściu, ale bardzo blisko Starówki),
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2) Wartości historyczne i architektoniczne Rynku. Uczestnicy warsztatów zauważyli, że
mieszkanie na Rynku kiedyś było czymś podnoszącym prestiż. Rewitalizacja mogłaby
przyczynić się do nowego, ale nawiązującego do tradycji spojrzenia na „serce miasta”,
3) Podmioty gospodarcze, lokale gastronomiczne powstające w tym obszarze,
4) Pojawiające się podmioty związane z funkcją hotelarską i mieszkalną,
5) Dostępna otwarta przestrzeń, którą można estetycznie zagospodarować dla spędzania czasu
wolnego i rekreacji (imprezy, wystawy itp.),
6) Wolna przestrzeń między ulicą Poznańską a Targową – teren prywatny, niezabudowany,
obecnie zieleń,
7) Strefa przy sklepie zoologicznym – pusta przestrzeń możliwa do zaaranżowania dla dzieci.
Dzieci lubią tam przebywać. Z zainteresowaniem odwiedzają zwierzaki w sklepie,
8) Hydranty, które przyciągają w czasie upałów,
9) Możliwa aktywizacja mieszkańców mogąca pozytywnie wpłynąć na rozwój obszaru.
W Śródmieściu dostrzeżono następujące potencjały:
1) Podmioty kulturalne działające na obszarze Śródmieścia – Spichlerz oraz pobliskie Kino,
Muzeum, Biblioteka (w podobszarze Starego Miasta),
2) Podmioty gospodarcze, lokale gastronomiczne, lokalny biznes – możliwość zaangażowania
środków prywatnych w proces rewitalizacji,
3) Pojawiające się podmioty związane z funkcją hotelarską i mieszkalną,
4) Dostępna przestrzeń, którą można estetycznie zagospodarować – teren przy ośrodku zdrowia
i Parku Zwycięstwa możliwy do zagospodarowania zgodnie z potrzebami mieszkańców,
5) Teren przy ulicy Śródmiejskiej i al. Wojska Polskiego (możliwe do zaplanowania plac zabaw,
parking dla mieszkańców),
6) Łącznik między ulicą Kilińskiego, a Kościuszki – teren prywatny możliwy do zagospodarowania
zgodnego z potrzebami mieszkańców,
7) Teren „Rolnika” – duży sklep na ul. Poznańskiej w sąsiedztwie Spichlerza, parking możliwy do
połączenia z terenem pubu i rozwiązania problemu parkowania przy nim,
8) Możliwa aktywizacja mieszkańców mogąca pozytywnie wpłynąć na rozwój obszaru.
W podobszarze Tysiąclecie dostrzeżono następujące potencjały:
1) Ogólnodostępne obiekty sportowe (Orlik, siłownia),
2) Park oraz Skarbczyk jako dobre miejsce spotkań,
3) Placówki edukacyjne i organizowane przez nie festyny i spotkania,
4) Biblioteka,
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5) Szkoła Muzyczna - propozycja organizacji koncertów w punkcie gastronomicznym w parku,
6) Koło Emerytów i Rencistów,
7) Świetlica na działkach,
8) Ruiny Kościoła pw. Św. Ducha (oferta kulturalna).
Zastanawiając się nad potencjałami Jarocina, poszukiwaliśmy tutaj odpowiedzi na następujące
pytania: Co może stanowić dźwignię rozwoju społeczności? Na jakich „siłach społecznych” i atutach
można oprzeć przewidywane działania? Które aspekty życia w mieście uznawane są przez
mieszkańców za pozytywne, poprawne, satysfakcjonujące?
Zgromadzony w toku badań i poddany analizie materiał, uzasadnia wyeksponowanie
potencjału kulturowego, na który składają się zarówno instytucje kultury jak i tradycje muzyczne
(miasto rocka). Takie spojrzenie na kulturę znalazło również swoje odzwierciedlenie w szczegółowych
wskazaniach wypracowanych w toku warsztatów eksperckich (lista poniżej). Tam również wskazano
inny element potencjału kulturowego, a zarazem infrastrukturalnego jakim są walory historyczne i
architektoniczne Rynku. Za równie mocny należy uznać potencjał środowiskowy, który jest doceniany
przez mieszkańców, podkreślających dostępność i piękno miejskich parków i innych elementów
zieleni. Pozytywnie też został oceniony potencjał instytucjonalny. Natomiast potencjał społeczny i
obywatelski wymagają wzmocnienia i swego rodzaju mobilizacji. Sfera gospodarcza i rynek pracy
mogą być rozpatrywane raczej w kategoriach problemu niż potencjału. Tak można uogólnić opinie
dotyczące miasta jako całości.

Wniosek:

ŚRODOWISKO KULTUROWO-PRZYRODNICZE JAROCINA SFERĄ WZMACNIAJĄCĄ
PROWADZENIE PROCESÓW REWITALIZACJI
Podstawowym potencjałem Jarocina jest sfera kultury związana z tradycjami
muzycznymi,
działającymi w mieście instytucjami kultury i walorami
historycznymi i architektonicznymi Rynku. Ważą rolę w odgrywa również
potencjał środowiskowy, odnoszący się do występujących w mieście parków i
skwerów. Trzecim z istotnych jest potencjał instytucjonalny otrzymujący
pozytywne oceny mieszkańców. Pozostałe ze sfer wymagają wzmocnienia.
Dotyczy to w szczególności potencjału społecznego, charakteryzowanego obecnie
poprzez słabość więzi społecznych, rzadkość kontaktów sąsiedzkich i
współdziałania na rzecz własnej przestrzeni oraz gospodarczego,
charakteryzowanego najczęściej poprzez problemy rynku pracy i słabość
lokalnego biznesu.
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3. Obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych

Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji w procesach rewitalizacji wiąże się z uwzględnianiem
oczekiwań mieszkańców odnoszących się do obszarów i kierunków planowanych przedsięwzięć.
Uwzględnienie perspektywy mieszkańców podnosi szanse na efektywne wykorzystanie
inwestowanych środków poprzez wdrażanie projektów dostosowanych do ich rzeczywistych potrzeb.
Pozwala także obniżyć koszty ewentualnych poprawek wynikających ze stosowania nieadekwatnych
rozwiązań. Działania rewitalizacyjne, które wynikają z preferencji mieszkańców, cieszą się także ich
większym poparciem.
Niniejsza część raportu zawiera odpowiedź na pytanie o oczekiwania mieszkańców Jarocina
dotyczące obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych. Źródłem wiedzy o oczekiwaniach były
dane pochodzące ze wszystkich metod i technik badawczych zastosowanych w diagnozie. Głównym
źródłem były wywiady pogłębione. Warunki, w których przebiegały (charakter badań tego rodzaju,
narzędzie badawcze), w największym stopniu sprzyjały swobodnemu formułowaniu opinii, ocen i
pomysłów działań przez mieszkańców. Uzupełnieniem informacji zgromadzonych za pomocą
wywiadów pogłębionych są dane pochodzące z sondażu, spacerów studyjnych i warsztatów z
lokalnymi liderami i ekspertami.
Oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców Jarocina zostały przedstawione z podziałem na
miejsce zamieszkania. Prezentacja wyników rozpoczyna się od przedstawienia danych dotyczących
całej społeczności Jarocina. Kolejne części niniejszego rozdziału zawierają charakterystykę oczekiwań
mieszkańców podobszarów: Przemysł, Stare Miasto, Śródmieście i Tysiąclecie.

1. Poparcie dla wybranych kierunków działań rewitalizacyjnych w Jarocinie
Dane pochodzące z badań sondażowych umożliwiły utworzenie hierarchii działań, jakie, zdaniem
mieszkańców, należy podjąć w najbliższych latach w Jarocinie. Hierarchia ta jest jednocześnie
odzwierciedleniem znaczenia, jakie mieszkańcy Jarocina przypisują dostrzeganym przez nich
problemom miasta.
Ranking oczekiwanych działań otwiera wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie
nowych miejsc pracy. Aktywności lokalnych władz ukierunkowanych na wspieranie rynku pracy
oczekuje 74,3% mieszkańców. Wagę działań w sferze gospodarczej podkreśla znaczna różnica w
poparciu dla przedsięwzięć w obszarze rynku pracy a kolejną sferą, która wynosi 32,8%. Ważną sferą
działań jest wygląd miasta. Oczekiwania w zakresie poprawy estetyki poprzez remonty i modernizacje
budynków, odbudowę kamienic i poprawę stanu zieleni deklarowało 41,5% respondentów.
Przeciwdziałanie migracjom młodych, które zajmuje trzecie miejsce w hierarchii działań ważnych dla
mieszkańców Jarocina, związane jest ściśle z rynkiem pracy. Działania w tej sferze częściowo będą
realizacją preferencji 37,3% respondentów. Wysokie poparcie mają działania w sferze usług
społecznych. Poprawy dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych i dzieci oczekuje 33,5%
Strona | 52

mieszkańców Jarocina. Oczekiwanie poprawy oferty usług społecznych jest zbieżne z potrzebami
mieszkańców zaprezentowanymi w rozdziale drugim Raportu. Pozostałe rodzaje działań
przedstawionych mieszkańcom do wyboru uzyskały poparcie poniżej 30%).
Tabela 4. Działania, jakie należy podjąć w najbliższych latach w Jarocinie, aby jego mieszkańcom
żyło się lepiej
Rodzaje działań

L

%

Wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy

297

74,3

Poprawa wyglądu miasta (remonty i modernizacje budynków, odbudowa
kamienic, zieleń)

166

41,5

Przeciwdziałanie migracjom młodych

149

37,3

Poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych, dzieci

134

33,5

Walka z ubóstwem

109

27,3

Walka z nałogami (alkoholizmem, narkomanią)

107

26,8

Rozwój infrastruktury (drogi, kanalizacja)

103

25,8

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

84

21,0

Walka z bezdomnością

42

10,5

Źródło: opracowanie własne
Oczekiwania mieszkańców Jarocina dotyczące aktywności władz w najbliższych latach odnoszą się
przede wszystkim do sfery gospodarczej, której kondycja ściśle związana jest z możliwością
zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i poziomem ich życia. W dalszej kolejności
znajdują się działania w sferze infrastrukturalnej związanej z estetyką przestrzeni publicznej Jarocina
oraz w sferze usług społecznych. Gotowość do ponoszenia kosztów poprawy jakości przestrzeni
publicznej można wyjaśniać przywiązaniem respondentów do miejsca zamieszkania, dumą z
zamieszkiwania w Jarocinie. Dodatkowo, przestrzeń, tak jak poziom i oferta usług dla seniorów, osób
z niepełnosprawnościami i dzieci, kształtuje jakość życia mieszkańców.
Mieszkańcy Jarocina zostali także poproszeni o wskazanie miejsc najpilniejszej interwencji.
Najwięcej osób (23,4%) wskazało ulice, obiekty, przestrzenie znajdujące się w podobszarze Przemysł.
Podobszar Tysiąclecia wskazało 16,9% respondentów. Tak wysokie poparcie uzyskała interwencja w
Parku Miejskim, szczególnie działania związane z poprawą stanu i atrakcyjności Amfiteatru.
Konieczność działań w podobszarze Śródmieście wskazało 14,6% mieszkańców. Niewielką liczbę
opinii sugerujących konieczność podjęcia działań w Starym Mieście można tłumaczyć
wprowadzeniem w tym miejscu części zmian i realizacją inwestycji w ciągu ostatnich kilku lat. W
wyniku wdrożenia pewnych rozwiązań ta część miasta wyróżnia się pod względem estetycznym i
infrastrukturalnym. Analizowane w tym miejscu pytanie miało charakter otwarty i ogólny. Potrzebę
działania w innych częściach miasta (poza obszarem rewitalizacji) dostrzegło 12,8% respondentów,
przy czym żadne ze wskazanych miejsc nie uzyskało więcej niż 5% wskazań.
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Jakie miejsca w Jarocinie wymagają
pilnej interwencji władz (rewitalizacji)? (%)
12,80
23,40

Przemysł

8,40

Stare Miasto
1,00

Śródmeście
Tysiąclecia

14,60

22,90

Trudno powiedzieć
Nie ma takich miejsc
Inne

16,90

Wykres 3. Miejsca w Jarocinie, które wymagają pilnej interwencji władz
Źródło: opracowanie własne
Poniżej znajduje się charakterystyka szczegółowych oczekiwań mieszkańców Jarocina ogółem oraz
osób mieszkających w poszczególnych podobszarach rewitalizacji w odniesieniu do propozycji
obszarów i kierunków działań.

2. Oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców podobszaru Przemysł
Oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców podobszaru rewitalizacji Przemysł, wyrażone w sondażu,
częściowo są zbieżne z wynikami uzyskanymi w całym mieście. Ranking oczekiwań otwierają działania
na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy, przy czym udział osób dostrzegających konieczność
podejmowania aktywności w tej sferze jest niższy niż w Jarocinie ogółem i wynosi 55,0%. Ponadto
mieszkańcy podobszaru w niewiele mniejszym stopniu popierają działania w sferze infrastrukturalnej
(poprawa estetyki miasta 50,0%, rozwój infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej 22,5%),
przeciwdziałanie ubóstwu oraz poprawę bezpieczeństwa (37,5%). Oczekiwania te odpowiadają na
problemy zdiagnozowane w omawianym podobszarze.
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Tabela 5. Działania, jakie należy podjąć w podobszarze Przemysł w najbliższych latach, aby jego
mieszkańcom żyło się lepiej
Rodzaje działań

L

%

Wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy

44

55,0

Poprawa wyglądu miasta (remonty i modernizacje budynków,
odbudowa kamienic, zieleń)

40

50,0

Walka z ubóstwem

40

50,0

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

30

37,5

Rozwój infrastruktury (drogi, kanalizacja)

18

22,5

Przeciwdziałanie migracjom młodych

17

21,3

Walka z nałogami (alkoholizmem, narkomanią)

12

15,0

Walka z bezdomnością

10

12,5

Poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych, dzieci

27

3,8

Źródło: opracowanie własne
Poniżej znajduje się szczegółowa charakterystyka proponowanych kierunków działań w podobszarze
rewitalizacji Przemysł oparta na opiniach i propozycjach mieszkańców oraz lokalnych liderów i
ekspertów. Sformułowane przez uczestników badań oczekiwania rewitalizacyjne dotyczą aktywizacji
zawodowej mieszkańców i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, podnoszenia standardu i
poziomu życia mieszkańców, rozszerzenia oferty usług społecznych oraz poprawy infrastruktury
użyteczności publicznej.

ZMNIEJSZENIE SKALI UBÓSTWA
I PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
Głównym problemem społecznym wymagającym interwencji władz w
podobszarze Przemysł jest ubóstwo związane ze znacznym poziomem
bezrobocia długotrwałego. Negatywne skutki biedy potęgowane są przez
dostrzegane (także w przestrzeni publicznej) uzależnienia i zachowania
zagrażające poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców. Oczekiwane przez
mieszkańców zmniejszenie skali ubóstwa i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu (M4, W1) wymaga podjęcia następujących działań:


AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW

 Wdrażanie aktywnych form integracji. Niwelowanie skutków bezrobocia
długotrwałego i głębokiego ubóstwa (takich jak wzory zachowania
związane z pracą zawodową, motywacja do pracy, samoocena, szczególne
rodzaje zaradności ekonomicznej jak np. zbieranie i sprzedaż złomu)
wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla osób, objętych
działaniami. Warunki te zapewniają instytucje aktywnej integracji (CIS,
organizacje społeczne). Działalność podmiotów ekonomii społecznej
umożliwia zdobywanie kompetencji sprzyjających znajdowaniu i
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utrzymywaniu zatrudnienia w sposób aktywny. Sferą rozwoju dla
podmiotów tego rodzaju w obszarze rewitalizacji są usługi komunalne
(np. utrzymywanie czystości w przestrzeni publicznej, działalność
placówek opieki nad osobami zależnymi takimi jak seniorzy i dzieci do lat
trzech).
 Poprawa funkcjonowania instytucji pomocowych. Do wskazanych w
diagnozie niedostatków w pełnieniu funkcji przez pomocowe instytucje
publiczne (W1) należy ograniczona oferta, brak wiedzy o potrzebach i
problemach mieszkańców, stosowanie nieadekwatnych form pomocy
społecznej. W odpowiedzi na zastrzeżenia wobec działalności instytucji
pomocowych warto je wesprzeć w zakresie:








Podnoszenia kompetencji pracowników dotyczących szczególnie
stosowania innowacyjnych sposobów przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu (W 1),
Rozszerzenia i poprawy oferty opieki pozalekcyjnej nad dziećmi w
wieku szkolnym poprzez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
Kontynuowania działań terapeutycznych kierowanych do osób
uzależnionych,
Współpracy z placówkami oświatowymi i prowadzenie działań
profilaktycznych w szkołach oraz włączenie do działań policji.
AKTYWIZACJA KAPITAŁU PRYWATNEGO NA RZECZ WYKORZYSTANIA LOKALNYCH

POTENCJAŁÓW W POSTACI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH TAKICH JAK DWORZEC CZY

PAROWOZOWNIA. Diagnoza społeczna wykazała zainteresowanie lokalnych
przedsiębiorców włączeniem się w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych
(W1). Przy odpowiednim wsparciu lokalnych władz realizacja prywatnych
inwestycji będzie sprzyjać efektywności wykorzystania przestrzeni publicznej,
jej zagospodarowaniu i podniesieniu jakości oraz wzrostowi liczby miejsc
pracy w omawianym podobszarze.

WŁĄCZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE.
Mieszkańcy oczekują podmiotowego traktowania ich przez władze poprzez
rozszerzenie stosowanych form i narzędzi partycypacji (M1, M2, M4). Ich
oceny dotyczące gotowości społeczności podobszaru Przemysł do włączenia
się w działania rewitalizacyjne rozciągają się od umiarkowanych po
pozytywne (M3, M4, M5, M7). Zauważalny jest brak opinii negujących taki
scenariusz. O możliwym powodzeniu działań aktywizujących społeczność
lokalną na rzecz wyprowadzania podobszaru Przemysł ze stanu kryzysowego
świadczą także wypowiedzi wskazujące na występowanie w tej części miasta
korzystnych więzi sąsiedzkich (mieszkańcy znają się i mogą na siebie liczyć).
Stan przestrzeni publicznej jest wspólną sprawą wszystkich mieszkańców, co
jest ważną okolicznością sprzyjającą aktywizacji i integracji mieszkańców o
różnym statusie społeczno-ekonomicznym.
Do przykładowych działań aktywizujących i integrujących mieszkańców
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należą:



Warsztaty, wystawy, prezentacje dot. planowania i projektowania
działań rewitalizacyjnych,
Akcje sprzątania poszczególnych części obszaru inicjowane przez
organizacje społeczne.

PODNOSZENIE
STANDARDU
I POZIOMU ŻYCIA
W podobszarze rewitalizacji Przemysł poprawa jakości życia zależy w głównej
mierze, według deklaracji mieszkańców, od poprawy standardu otoczenia
mieszkaniowego oraz warunków zaspokajania podstawowych potrzeb oraz
oddziaływania na wzrost poczucia bezpieczeństwa.


POPRAWA STANDARDU OTOCZENIA MIESZKANIOWEGO.

 Jedną z najczęściej wyrażanych propozycji działań rewitalizacyjnych w
podobszarze Przemysł są remonty chodników i dróg oraz modernizacja
infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków. Zły stan traktów
pieszych i jezdnych jest barierą dla osób w podeszłym wieku (z powodu
ograniczeń w poruszaniu się) oraz rodzin z małymi dziećmi
(niedostosowanie stanu traktów do korzystania z wózków dziecięcych;
M5). Według mieszkańców szczególnej interwencji wymagają: ul.
Sienkiewicza, Dąbrowskiego, Nowa, Moniuszki, przy PKS (M3, M5, M7).
 Kolejnym z oczekiwanych kierunków działań jest poprawa jakości
terenów zieleni oraz czystości w przestrzeni publicznej. Do szczególnych
okresów należy jesień, podczas której zalegające na chodnikach liście
utrudniają poruszanie się osobom z ograniczeniami w tym zakresie. Stąd
też oczekiwania mieszkańców dotyczą wprowadzenia zmian w
zarządzaniu czystością w obszarze ich zamieszkania.


POPRAWA WARUNKÓW ZASPOKOJENIA PODSTAWOWYCH POTRZEB ZWIĄZANYCH
Z ZAOPATRZENIEM. Chociaż możliwość robienia zakupów w Jarocinie oceniana
jest dobrze, to w podobszarze Przemysł zauważalne są ograniczenia w
dostępie do produktów podstawowych. Oczekiwania mieszkańców spełniłoby
otwarcie w okolicy sklepu wielobranżowego (M1) lub np. w postaci handlu
objazdowego.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA. Mieszkańcy podobszaru Przemysł oraz
zewnętrzni obserwatorzy za przyczynę ograniczeń w korzystaniu z przestrzeni
publicznej uznają przebywanie w niej osób pod wpływem środków
odurzających (M28, W1). Środki zaradcze dotyczące zmniejszenia skali
uzależnień zostały opisane powyżej. Do propozycji uczestników badań
sprzyjających podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa po zmroku należy:
montaż oświetlenia połączony z uporządkowaniem terenu (np. zniszczone
ogrodzenia) i poprawa stanu dróg i chodników oraz wzmożona aktywność
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policji (M3, M7, M8).

Fotografia 7. Ogrodzenie i zieleń
w podobszarze Przemysł 1

Fotografia 8. Ogrodzenie i zieleń
w podobszarze Przemysł 2

Fotografia 10. Zdegradowana droga
w podobszarze Przemysł 2
Fotografia 9. Zdegradowana droga
w podobszarze Przemysł 1


OGRANICZENIE RUCHU SAMOCHODOWEGO. Mieszkańcy odczuwają skutki
tranzytowej funkcji zamieszkiwanego przez nich obszaru. Oczekują ograniczeń
w możliwości przemieszczania się przez podobszar Przemysł. Dotyczy to
szczególnie ciężarówek poruszających się nocą. Problem hałasu wywołanego
przez ruch samochodowy mogłoby rozwiązać dokończenie obwodnicy (M6).

ROZSZERZENIE
OFERTY USŁUG
SPOŁECZNYCH
Rozszerzenie oferty opieki nad dziećmi do 6 roku życia. W podobszarze
Przemysł zauważalny jest niedostatek miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych dla dzieci najmłodszych do 3 roku życia oraz dla dzieci w
wieku przedszkolnym (M3). Częściowo rozwiązanie problemu opieki nad
małymi dziećmi przyniesie utworzenie na terenie podobszaru klubu malucha
(W1) (np. prowadzonego przez podmiot ekonomii społecznej).
Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, z uwagi na niewielką
zależność służby zdrowia od władz lokalnych, jest zadaniem trudnym. Dążenie
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do realizacji oczekiwań i potrzeb mieszkańców mogłoby się odbywać poprzez
poszukiwanie sposobów wsparcia lekarzy specjalistów w docieraniu do
mieszkańców Jarocina (np. udostępnianie lokali do prowadzenia działalności
na preferencyjnych warunkach).

POPRAWA WYPOSAŻENIA W INFRASTRUKTURĘ
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZWIĄZANĄ
ZE SPĘDZANIEM CZASU WOLNEGO I REKREACJĄ


ROZSZERZENIE OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO I REKREACJI, I
DOSTOSOWANIE JEJ DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WIEKOWYCH (M9).
 Mieszkańcy proponują, by z myślą o dzieciach wybudować plac zabaw i
wypoczynku (M1, M2, M7) oraz poprawić dostępność boisk sportowych
(M2, M10). Szczególnej interwencji wymaga ul. Zaciszna.
 Pomysłem na pobudzenie aktywności młodzieży i poprawę oferty
spędzania czasu wolnego jest inicjowanie klubów osiedlowych np. we
współpracy z organizacjami pozarządowymi (M2).
 Z wyposażenia w elementy małej architektury, umożliwiającej wspólne
spędzanie czasu wolnego oraz odpoczynek, mogliby korzystać głównie
seniorzy (proponowane miejsca: ul. Moniuszki, Niepodległości, okolica
dworca PKS) (M6, M7). Zdaniem mieszkańców na szczególną uwagę
zasługuje droga na cmentarz – proszą o zamontowanie kilku ławek
dających wytchnie osobom starszym udającym się do grobów bliskich.

3. Oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców podobszaru Starego Miasta
W porównaniu z innymi częściami Jarocina hierarchia oczekiwanych działań, utworzona na podstawie
odpowiedzi mieszkańców Starego Miasta, charakteryzuje się znacznie większym poparciem dla
aktywności na rzecz poprawy wyglądu budynków i zieleni (63,8%) oraz nadaniem większego
znaczenia przeciwdziałaniu nałogom. Walka z alkoholizmem znajduje się na trzecim miejscu –
oczekuje jej 43,8% mieszkańców. Dla mieszkańców Starego Miasta problem uzależnień jest
dotkliwszy niż pozostałe problemy społeczne wskazane w badaniu (ubóstwo, bezdomność). Wyniki
badań jakościowych potwierdzają wniosek o szczególnej uciążliwości przebywania w okolicy Rynku
osób nietrzeźwych i „zawłaszczaniu” przez nie przestrzeni publicznej.
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Tabela 6. Działania, jakie należy podjąć w podobszarze Stare Miasto w najbliższych latach, aby jego
mieszkańcom żyło się lepiej
Rodzaje działań

L

%

Wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy

50

75,0

Poprawa wyglądu miasta (remonty i modernizacje budynków,
odbudowa kamienic, zieleń)

51

63,8

Walka z nałogami (alkoholizmem, narkomanią)

35

43,8

Poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych, dzieci

19

23,8

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

16

20,0

Rozwój infrastruktury (drogi, kanalizacja)

16

20,0

Przeciwdziałanie migracjom młodych

13

16,3

Walka z ubóstwem

13

16,3

Walka z bezdomnością

12

15,0

Źródło: opracowanie własne
Centralnym miejscem podobszaru Stare Miasto jest Rynek. Z uwagi na swoje położenie, w
codziennym funkcjonowaniu mieszkańców Jarocina pełni przede wszystkim funkcję tranzytową. W
taki sposób przed realizacją badań korzystało z niego 76,0% respondentów. Pozostałe dominujące
funkcje rynku (handlowo usługowa 59,8%; rekreacyjna i wypoczynkowa 58,0%) także są
charakterystyczne dla zabytkowych centrów miast. Uwagę zwraca stosunkowo niski odsetek
mieszkańców, którzy wybierają Stare Miasto na miejsce spotkań towarzyskich (36,0%). W świetle
wyników pozostałej części badań, przyczyn można poszukiwać w braku infrastruktury sprzyjającej
gromadzeniu się mieszkańców (ławki), niedostosowanej do potrzeb osób o szczególnych
wymaganiach (seniorzy, rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne) oraz złej sławie jaką ma Rynek,
postrzegany jako miejsce odwiedzane przez osoby nietrzeźwe i wiązane z tym chuligaństwo i
wandalizm.
Tabela 7. Powody przebywania na Ryku w ostatnim czasie
Powody przebywania na Rynku

L

%

Przechodzenie przez dzielnicę w kierunku innej części miasta

304

76,0

Korzystanie z punktów usługowych, handlowych, medycznych

239

59,8

Rekreacja (spacer, jazda na rowerze itp.) i odpoczynek

232

58,0

Spotkania towarzyskie

144

36,0

Załatwianie różnych spraw w urzędach

88

22,0

Zamieszkiwanie

66

16,5

Korzystanie ze środków transportu

22

5,5

Praca

18

4,5

Źródło: opracowanie własne
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Sposób korzystania z Rynku zależy od wieku respondentów. Ogólnie rzecz biorąc najrzadziej z oferty
Rynku korzystają osoby najstarsze. Znacznie rzadziej niż obie młodsze kategorie wiekowe odwiedzają
punkty usługowe, handlowe i medyczne (28,0%) oraz spotykają się ze znajomymi (25,9%) i nieco
rzadziej wybierają Rynek na miejsce rekreacji i wypoczynku (51,9%). Obniżenie aktywności seniorów
w sferze publicznej jest charakterystyczne dla fazy życia, którą osiągnęli i wynika z różnego rodzaju
ograniczeń (np. ruchowych). Wiąże się także z niedopasowaniem rozwiązań architektonicznych
jarocińskiej starówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz brakiem oferty kierowanej do
reprezentantów najstarszych kategorii wiekowych.
Tabela 8. Wiek a powody przebywania na Rynku w ostatnim czasie
Wiek
Powody przebywania na Rynku

20-40 lat

41-65 lat

66 lat i więcej

L

%

L

%

119

78,3

124

74,3

61

75,3

90

59,2

102

61,1

47

28,0

100

65,8

90

53,9

42

51,9

Spotkania towarzyskie

73

48,0

50

29,9

21

25,9

Załatwianie różnych spraw w urzędach

22

14,5

54

32,2

12

14,8

Zamieszkiwanie

20

13,2

33

19,8

13

16,0

Korzystanie ze środków transportu

3

2,0

14

8,4

5

6,2

Praca

7

4,6

11

6,6

0

0,0

Przechodzenie przez dzielnicę w kierunku
innej części miasta
Korzystanie z punktów usługowych,
handlowych, medycznych
Rekreacja (spacer, jazda na rowerze itp.)
i odpoczynek

L

%

Źródło: opracowanie własne
Działania podejmowane w podobszarze Starego Miasta, według oczekiwań mieszkańców, powinny
być ukierunkowane na poprawę jakości życia, a z uwagi na pełnienie funkcji centrum miasta, powinny
także uwzględniać potrzeby i oczekiwania pozostałych mieszkańców Jarocina.

PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU

STOSOWANIE INNOWACYJNYCH FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. Głęboki
poziom ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym wymaga koncentracji
i intensyfikacji działań wszechstronnie aktywizujących mieszkańców. Dobre
skutki przyniesie wykorzystywanie narzędzi ekonomii społecznej oraz
pobudzanie aktywności społecznej osób zamieszkujących obszar. Sferą
rozwoju i stabilności przedsiębiorczości społecznej mogą być usługi społeczne
(utrzymywanie czystości obiektach użyteczności publicznej, przygotowywanie
posiłków dla podopiecznych placówek oświatowych itp.). Natomiast
społeczne zaangażowanie można uzyskać włączając mieszkańców w realizację
prostych projektów rewitalizacyjnych (np. w ramach Programu Aktywności
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Lokalnej).

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM. Wysoki poziom uzależnień
dostrzegany wśród mieszkańców Starego Miasta wymaga kontynuowania
podejmowanych dotychczas działań terapeutycznych. Ważne jest udzielanie
wsparcia instytucjom i organizacjom oferującym pomoc rodzinom z
problemem alkoholowym, np. w postaci stworzenia dobrych warunków
lokalowych, poprawy dostępności itp.

WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W WYCHODZENIU ZE SFERY UBÓSTWA. Do
możliwych działań kierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym należy:
 Rozszerzenie oferty profilaktycznej placówek edukacyjnych oraz
zacieśnienie współpracy z instytucjami i organizacjami prowadzącymi
działalność przeciw uzależnieniom i przemocy (ośrodki terapeutyczne,
Policja),
 Poprawa warunków zdobywania wykształcenia umożliwiającego
uzyskanie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy i poprawa warunków
sprzyjających kontynuowaniu kształcenia po ukończeniu poziomów
obowiązkowych,
 Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców.

WZMOCNIENIE FUNKCJI
MIESZKALNEJ
STAREGO MIASTA

MODERNIZACJE KAMIENIC. Z uwagi na niski standard budynków
mieszkalnych w Starym Mieście konieczne są (M14, M18):
 Remonty mieszkań i klatek schodowych
 Termomodernizacja budynków
 Likwidacja lokalnych źródeł ciepła.

WSPARCIE MIESZKAŃCÓW W PODNOSZENIU STANDARDU MIESZKAŃ.
Gospodarstwa domowe mieszkańców Starego miasta charakteryzują się słabą
kondycją finansową. W podobszarze tym mieszka sporo klientów opieki
społecznej. W budżetach mieszańców brakuje środków na podnoszenie
standardów budynków. Dodatkowo remonty muszą być realizowane zgodnie
z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków, co powoduje znaczne
koszty prac. W związku z tym powstaje konieczność przejęcia
odpowiedzialności za stan budynków mieszkalnych znajdujących się w Starym
Mieście przez instytucje publiczne. Mieści się tu min. wsparcie w
remontowaniu mieszkań udzielane mieszkańcom znajdującym się w
szczególnie trudnej sytuacji finansowej, np. w formie działań w Programie
Aktywności Lokalnej (konkursy, nagrody w postaci materiałów do remontów
mieszkań).

PRZECIWDZIAŁANIE
SKUTKOM
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PIJAŃSTWA

Przejawy uzależnień dostrzegane w przestrzeni publicznej Starego
miasta mają dwa źródła. Po pierwsze, są skutkiem problemów
zdiagnozowanych wśród mieszkańców tego podobszaru. Po drugie, wynikają z
zachowania osób przybywających tu z innych części miasta i korzystających z
oferty takich lokali jak kawiarnie, restauracje, PUB, salony gier (M11). O
przeciwdziałaniu uzależnieniom mieszkańców Starego Miasta była mowa
powyżej. Do przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom
zachowań „gości” Starego Miasta w akty wandalizmu i chuligaństwa oraz
zakłócanie ciszy nocnej (M11, M12, M13, M14, M15) i zmniejszenie skali
sutków korzystania z oferty lokali oferujących klientom alkohol mieszkańcy
Jarocina zaliczają wyposażenie podobszaru w monitoring. Inwestycję tę
poparło 84,6% mieszkańców, z czego ponad połowa wyraziła opinie
zdecydowane.

Ulokowanie monitoringu na Rynku i w jego okolicy przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu (%)
3,00 3,40
9,00
Zdecydowanie tak
Raczej tak
52,80
31,80

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

Wykres 4. Poparcie dla instalacji monitoringu na Rynku i w jego okolicy

Chociaż poparcie dla instalacji monitoringu na Rynku i w jego okolicy jest
wysokie we wszystkich kategoriach wiekowych, to wśród osób najstarszych
jest wyraźnie wyższe. Ponad połowa respondentów z każdej kategorii
wiekowej spodziewa się poprawy bezpieczeństwa w wyniku ulokowania
monitoringu na starówce. Wśród osób w weku 66 lat i więcej przekonanie
takie zadeklarowało 93,8% respondentów.
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Tabela 9. Wiek a poparcie dla ulokowania monitoringu na Rynku i w jego okolicy
Ulokowanie monitoringu na Rynku
i w jego okolicy przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu

Wiek
20-40 lat
L

41-65 lat

%

L

66 lat i więcej

%

L

%

Zdecydowanie tak

77

50,7

88

52,7

46

56,8

Raczej tak

42

27,6

55

32,9

30

37,0

Raczej nie

20

13,2

15

9,0

1

1,2

Zdecydowanie nie

9

5,9

2

1,2

1

1,2

Trudno powiedzieć

4

2,6

7

4,2

3

3,8

152

100,0

167

100,0

81

100,0

Ogółem

Źródło: opracowanie własne

POPRAWA OFERTY SPĘDZANIA CZASU
WOLNEGO DLA MIESZKAŃCÓW
STAREGO MIASTA

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓREK. Z uwagi na znaczne zagęszczenie
zabudowy i brak wolnych przestrzeni, potencjałem sprzyjającym rozszerzeniu
możliwości spędzania czasu wolnego są podwórka. Odpowiednio
zagospodarowane i wyposażone w infrastrukturę do spędzania czasu wolnego
(mała infrastruktura, np. ławki) są szansą na stworzenie przestrzeni
półprywatnych, z których mogliby korzystać mieszkańcy Starego Miasta
(M12).

Fotografia 11. Podwórza przy ul. Średniej pomiędzy Salonem Gier
i blaszanym kioskiem z piwem

PLAC ZBAW DLA DZIECI. Jedną z najczęściej zgłaszanych potrzeb był plac
zabaw. W przestrzeni Starego Miasta niewiele jest przestrzeni, w których
dzieci mogą spędzać czas i bawić się. Wynika to ze znacznego zagęszczenia
zabudowy oraz ruchu samochodowego (M12,M14, M15, M17, M18, M19,
M20). Rozwiązaniem może być ulokowanie placu zabaw w najbliższym
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sąsiedztwie podobszaru Stare Miasto, np. w podobszarze Śródmieście.

ROZWIĄZANIE
KWESTII
PARKOWANIA
 Warunkami dla ruchu i parkowania na obszarze Starego Miasta
zainteresowani są mieszkańcy całego Jarocina (M27). Parkowanie w
centrum miasta dzieli mieszkańców na zwolenników i przeciwników.
Dlatego też włączenie mieszkańców w planowanie rozwiązań dla ruchu i
parkowania w obrębie Starego Miasta jest co najmniej tak samo ważne
jak przekształcenia przestrzenne i infrastrukturalne z tym związane.

PODNOSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI STARÓWKI
I WZMOCNIENIE FUNKCJI
GOSPODARCZEJ
Nadrzędną zasadą sprzyjającą ożywieniu starówki i wzmacnianiu jej funkcji
gospodarczej jest dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb
różnych kategorii społecznych (seniorów, osób z niepełnosprawnościami,
rodzin z dziećmi szczególnie małymi).

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. Osoby z trudnościami w
poruszaniu się (niepełnosprawni, seniorzy) silnie akcentują potrzeby zmian,
szczególnie nawierzchni starówki, ograniczającej możliwość przebywania i
przemieszczania się po omawianym podobszarze (M33, M34). Szczególnej
interwencji wymaga:
 Dostęp do sklepów, zabytków, kościołów, toalet,
 Nawierzchnia (kostka brukowa utrudnia poruszanie się na wózku),
 Zbieżność z oczekiwaniami dot. wymiany nawierzchni (ul. Targowa, płyta
Rynku).

WPROWADZENIE UDOGODNIEŃ DLA RODZIN Z DZIEĆMI. Mieszkańcy Jarocina
proponują, by w obrębie Starego Miasta utworzyć strefy dostosowane do
potrzeb rodzin z dziećmi, szczególnie małymi (M19, M11). Miejsca takie
powinny umożliwiać:
 Karmienie i przewijanie dzieci
 Atrakcyjne spędzenie czasu i rekreację.
Z uwagi na zagospodarowanie przestrzenne tej części miasta (zagęszczenie
budynków) należy raczej dostosowywać istniejące przestrzenie poprzez
wprowadzanie dogodnych rozwiązań (wyposażenie wielofunkcyjne o
niewielkiej skali, biblioteka na wolnym powietrzu, osłanianie miejsc) niż
dążyć do wydzielenia specjalnych stref (np. place zabaw).
Stworzenie dogodnych warunków rodzin z dziećmi, w tym dla spędzania czasu
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wolnego w przestrzeni publicznej, sprzyja podejmowaniu decyzji o
pozostawaniu w miejscu zamieszkania przez osoby młode. Możliwość
zaspokojenia wszystkich potrzeb i wysoki standard oferty związanej z opieką
nad dziećmi przyczynia się do zmniejszenia skali migracji.

POPRAWA ESTETYKI STAREGO MIASTA. Oczekiwania mieszkańców
dotyczące wyglądu Starego Miasta odnoszą się zarówno do stanu elewacji,
reklam oraz szyldów jak i elementów małej architektury. Do działań
sprzyjających uatrakcyjnieniu wyglądu starówki należą (M12, M19, M22):
 Remonty elewacji budynków
 Wyposażenie przestrzeni Starego Miasta w elementy małej architektury
do spędzania czasu wolnego (np. ławki)
 Uatrakcyjnienie zieleni (donice, rośliny)
 Wprowadzenie wody (fontanna).
Mieszkańcy zwracają jednocześnie uwagę na konieczność realizacji dobrych
projektów i wdrażanie atrakcyjnych rozwiązań.

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ poprzez udostępnianie lokali
przeznaczonych na prowadzenie własnej działalności na preferencyjnych
warunkach (obniżenie czynszu w pierwszych latach funkcjonowania, remonty
pomieszczeń itp.) (M16). Oferta ta może być kierowana do osób
bezrobotnych jako przedsięwzięcie aktywizujące lub lokalnych twórców,
których działalność w małych miejscowościach jest mało rentowna, ale
prowadzona w obrębie starówki przyczynia się do jej uatrakcyjnienia i
ożywienia. Wśród propozycji mieszkańców znajduje się ul. Wrocławska, której
dotyczy propozycja utworzenia deptaka (M13, M14, M16) oraz synagoga
(W2).

OPRACOWANIE STANDARDÓW REKLAM I SZYLDÓW. Włączenie w proces
opracowywania zasad tworzenia reklam i szyldów przedsiębiorców będzie
sprzyjało podnoszeniu ich świadomości na temat znaczenia jakości przestrzeni
publicznej dla prowadzenia działalności gospodarczej, integracji z miejscem
(część przedsiębiorców to osoby spoza Starego Miasta i spoza Jarocina),
akceptacji wypracowanych warunków. Do upowszechnienia wypracowanych
standardów przyczyni się (1) zastosowanie zachęt finansowych dla
przedsiębiorców (np. zwolnienia z opłat, częściowa refundacja kosztów itp.),
(2) wymiana szyldów, tablic i ogłoszeń przez instytucje publiczne w zakresie
dopuszczalnym przepisami prawa (dobry przykład).
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Fotografia 12. Przykładowa reklama w obrębie Starego Miasta

AKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURALNYCH. Oczekiwania rewitalizacyjne
mieszkańców dotyczą rozszerzenia oferty instytucji kulturalnych oraz wzrostu
ich aktywności w przestrzeni publicznej Starego Miasta. Do realizacji
proponowanych przedsięwzięć przyczyni się:
 Wprowadzenie udogodnień dla organizacji wydarzeń kulturalnych w
przestrzeni miasta,
 Włączenie mieszkańców w tworzenie repertuaru instytucji kultury oraz
organizację przedsięwzięć.
Częściowe włączenie zasady partycypacji i partnerstwa w zarządzanie
instytucjami kultury przyczynia się do zmniejszenia dysonansu pomiędzy
poziomem ich zaangażowania i aktywnością a oceną mieszkańców
(mieszkańcy mają szansę poznać zasady funkcjonowania instytucji oraz mają
wpływ na wybór przedsięwzięć, w konsekwencji na ogół lepiej oceniają ich
działalność).

4. Oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców podobszaru Śródmieście
Hierarchia oczekiwań mieszkańców Śródmieścia, tak jak mieszkańców pozostałych podobszarów
rewitalizacji, ma swój szczególny charakter. Tak jak w całym mieście, najważniejszą sprawą do
załatwienia jest poprawa warunków rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy (75%).
Hierarchię utworzoną na podstawie odpowiedzi respondentów ze Śródmieścia wyróżnia wskazanie
na drugim miejscu problemu migracji osób młodych. Działań na rzecz odwrócenia tego trendu
oczekuje 55,0% uczestników badań z tego podobszaru. Z punktu widzenia potrzeb mieszkańców
ważna jest także poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych i dzieci (37,5%) oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom (33,8%).
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Tabela 10. Działania, jakie należy podjąć w podobszarze Śródmieście w najbliższych latach, aby jego
mieszkańcom żyło się lepiej
Rodzaje działań

L

%

Wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy

60

75,0

Przeciwdziałanie migracjom młodych

44

55,0

Poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych, dzieci

30

37,5

Walka z nałogami (alkoholizmem, narkomanią)

27

33,8

Rozwój infrastruktury (drogi, kanalizacja)

23

28,8

Walka z ubóstwem

18

22,5

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

15

18,8

Poprawa wyglądu miasta (remonty i modernizacje budynków,
odbudowa kamienic, zieleń)

19

21,8

4

5,0

Walka z bezdomnością

Źródło: opracowanie własne
Realizacja najważniejszego postulatu mieszkańców Śródmieścia (wspieranie rozwoju gospodarczego i
tworzenie nowych miejsc pracy), który podzielają osoby zamieszkujące pozostałe obszary
rewitalizacyjne, wymaga opracowania strategii rozwoju gospodarczego podobszaru oraz
skoordynowanych działań zarówno w obszarze rewitalizacji jak i poza nim. Przedsięwzięcia
proponowane przez mieszkańców omawianego podobszaru, możliwe do realizacji na jego terenie,
odnoszą się przede wszystkim do poprawy jakości życia oraz oferty spędzania czasu wolnego.

POPRAWA
JAKOŚCI ŻYCIA


POPRAWA STANDARDU WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH POPRZEZ REMONTY I
MODERNIZACJE KAMIENIC. Ważnym problemem mieszkańców śródmieścia jest
standard budynków i lokali mieszkalnych. Z uwagi na słabą kondycję
niektórych gospodarstw domowych i wysokie koszty zabytkowych kamienic
niezbędna jest interwencja instytucji publicznych. Możliwe jest jednak
włączenie mieszkańców i ich wkład w postaci pracy przy wykonywaniu
prostszych prac remontowych (np. malowanie mieszkań, klatek
schodowych). Aktywizacja mieszkańców wymaga jednak zaangażowania
instytucji zewnętrznych przygotowanych do prowadzenia działań
aktywizujących społeczności lokalne np. podczas realizacji Programów
Aktywności Lokalnej.

ROZWIĄZANIE KWESTII PARKOWANIA W ŚRÓDMIEŚCIU. Niedostateczna
liczba miejsc parkingowych dla mieszkańców Śródmieścia jest częścią
ogólnego problemu z parkowaniem w Jarocinie. Brak miejsc dla
samochodów osób mieszkających w centrum Jarocina nakłada się na
oczekiwanie przedsiębiorców co do powiększania przestrzeni
komunikacyjnej dla potencjalnych klientów ich punktów handlowousługowych i gastronomicznych. Prawdopodobnie przeznaczenie na
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parkingi kolejnych (nielicznych) wolnych fragmentów przestrzeni
Śródmieścia nie przyniesie rozwiązania problemu w dłuższej perspektywie
czasu. Można przypuszczać, że wraz z podnoszeniem się poziomu życia w
Polsce, także w Jarocinie przybędzie właścicieli samochodów. Stąd kwestia
parkingów (nie tylko w Śródmieściu) wymaga podejścia całościowego,
opracowania strategii uwzględniającej nowoczesne rozwiązania dotyczące
organizacji ruchu w mieście. Włączenie wszystkich interesariuszy
(mieszkańców, przedsiębiorców) w proces opracowywania długofalowych
rozwiązań podniesie poziom wiedzy o zasadach organizacji ruchu, skutkach
takich czy innych decyzji oraz pozwoli obniżyć poziom niezadowolenia z
powodu istniejących niedogodności.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH. Rozwiązania zastosowane w
obiektach znajdujących się w położonym centralnie Śródmieściu są
niedostosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi – seniorzy i
niepełnosprawni (np. stare budownictwo mieszkaniowe). Niezbędne jest
podjęcie
działań
zmierzających
do
usunięcia
takich
barier
architektonicznych jak progi w budynkach, wysokie krawężniki, uszkodzenia
nawierzchni traktów pieszo-jezdnych (M24).

UTWORZENIE WYBIEGU DLA PSÓW (M24)
mieszkańców Śródmieścia oraz Starego Miasta.

przeznaczonego

dla

POPRAWA OFERTY SPĘDZANIA
CZASU WOLNEGO DLA RÓŻNYCH
KATEGORII MIESZKAŃCÓW


WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
PRZEZNACZONEJ DO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO (NP. ŁAWKI).


WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU GMINNYCH PUSTOSTANÓW DO TWORZENIA
KLUBÓW MIESZKAŃCA (DLA MŁODZIEŻY, SENIORÓW). Zaangażowanie społeczności
Śródmieścia w organizację miejsc spotkań z wykorzystaniem metody
empowermentu (metoda pobudzania mieszkańców do działania na rzecz
poprawy ich własnej sytuacji) – daje szansę na rozszerzenie oferty
spędzania czasu wolnego na poszczególne kategorie mieszkańców oraz
dostosowanie jej do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Dodatkowo
sprzyja integracji i wytwarzaniu więzi pomiędzy mieszkańcami.

URZĄDZENIE PLACU ZABAW. Gęstość zabudowy oraz ruch uliczny w
Śródmieściu i pobliskim Starym Mieście są ograniczeniem dla spędzania
czasu wolnego przez dzieci w przestrzeni miasta. Mieszkańcy omawianego
podobszaru oczekują przeznaczenia części wolnej przestrzeni na organizację
placu zabaw (M21, M23, M25, M30). Ulokowany na nim plac zabaw
umożliwiałby zaspokojenie potrzeb obu graniczących podobszarów
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rewitalizacji (W3).

5. Oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców podobszaru Tysiąclecia
Mieszkańcy podobszaru Tysiąclecia w badaniu sondażowym najmocniej akcentowali znaczenie
działań w sferze gospodarczej. Wspieranie rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc
pracy popiera 86,3% mieszkańców, natomiast przeciwdziałania migracjom osób młodych oczekuje
53,8%. Kolejne ważne dla uczestników badań sfery potencjalnych działań rewitalizacyjnych to
poprawa wyglądu miasta (45,0%) i poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych i
dzieci (35,0%).
Tabela 11. Działania, jakie należy podjąć w podobszarze Tysiąclecia w najbliższych latach, aby jego
mieszkańcom żyło się lepiej
Rodzaje działań

L

%

Wspieranie rozwoju gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy

69

86,3

Przeciwdziałanie migracjom młodych

43

53,8

Poprawa wyglądu miasta (remonty i modernizacje budynków,
odbudowa kamienic, zieleń)

36

45,0

Poprawa dostępu do usług dla seniorów, niepełnosprawnych, dzieci

28

35,0

Rozwój infrastruktury (drogi, kanalizacja)

19

23,8

Walka z nałogami (alkoholizmem, narkomanią)

16

20,0

Walka z ubóstwem

12

15,0

Poprawa bezpieczeństwa w mieście

10

12,5

7

8,8

Walka z bezdomnością

Źródło: opracowanie własne
Szczegółowe oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców podobszaru Tysiąclecia koncentrują się wokół
działań związanych z przywracaniem więzi pomiędzy mieszkańcami, zagospodarowaniem Parku
Miejskiego, rozszerzeniem oferty usług publicznych w zakresie opieki zdrowotnej oraz poprawą
warunków komunikacyjnych.

WZMACNIANIE
SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW
Działania ukierunkowane na poprawę więzi pomiędzy mieszkańcami
uzasadnione są deklaracjami mieszkańców wskazującymi na
występowanie pozytywnych ale powierzchownych kontaktów
sąsiedzkich (M32, M33, M38). Dodatkowo uczestnicy badań zauważają
wzrost zachowań chuligańskich na terenie podobszaru jako wynik
obniżonej kontroli społecznej powstałej w konsekwencji zaniku integracji
mieszkańców (M31).
Szansą na poprawę sytuacji jest tworzenie warunków aktywności
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mieszkańców, szczególnie młodzieży. Wzmocnieniu spójności społecznej
mieszkańców podobszaru Tysiąclecia sprzyjać będzie realizacja
następujących kierunków działań:

POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW poprzez
tworzenie warunków dla działalności organizacji społecznych (centrum
aktywności lokalnej). Możliwym do wykorzystania potencjałem są
pustostany (W4) znajdujące się na terenie podobszaru. Po uprzedniej
inwentaryzacji, lokale gminne mogą zostać udostępnione miejscowym
organizacjom społecznym np. w drodze konkursu na zagospodarowanie,
w zamian za jego wykonanie i utrzymywanie pomieszczeń.


WYKORZYSTANIE BAZY LOKALOWEJ DLA TWORZENIA KLUBÓW
OSIEDLOWYCH np. klubów seniora, klubów dla młodzieży (M31) w lokalach
gminnych, które obecne są puste (W4).


DOSTOSOWANIE OSIEDLOWYCH TERENÓW ZIELENI DO SPĘDZANIA CZASU
WOLNEGO. Oczekiwania mieszkańców dotyczące zmian w przestrzeni
publicznej są niewielkie (M31, M37). Chodzi o:
 zwiększenie powierzchni trawników,
 wprowadzenie zieleni oddzielającej poszczególne strefy (np. parking i
miejsce dostosowane do spędzania czasu wolnego),
 egzekwowanie zasad związanych z utrzymywaniem czystości
(sprzątanie psich odchodów).


DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DO REKREACJI I SPĘDZANIA
CZASU WOLNEGO PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI RUCHOWYMI:
 Likwidacja progów w sklepach
 Obniżenie krawężników.
Wprowadzenie wyposażenia placów zabaw dostosowanych
korzystania przez dzieci poruszające się na wózkach.

do

KONTYNUACJA
ZAGOSPODAROWANIA
PARKU MIEJSKIEGO

Park Miejski, wraz ze znajdującym się na jego obszarze
Amfiteatrem, to obiekt, który uzyskał największą liczbę wskazań w
pytaniu otwartym o miejsca, które wymagają pilnej interwencji władz
miasta. Jako wartość (tradycje festiwalowe) budzi zainteresowanie i
troskę wszystkich mieszkańców Jarocina oraz poparcie dla
kompleksowych działań (przebudowa Amfiteatru, zagospodarowanie
zieleni, poprawa bezpieczeństwa itp.) (M25, M27, M8). Osoby
zamieszkujące podobszar Tysiąclecia, w granicach którego się mieści,
dostrzegają następujące sprawy wymagające interwencji władz:

Strona | 71

 Gromadzenie się w parku osób nietrzeźwych, które zaburzają
poczucie bezpieczeństwa (M34, M35, M39). Z uwagi na brak danych
policyjnych dotyczących zdarzeń na terenie parku i w jego okolicy,
sądzić można, iż problem poczucia bezpieczeństwa spowodowany
jest głownie złą sławą miejsca. Do podniesienia poczucia
bezpieczeństwa na terenie parku przyczyni się:
 Organizowanie imprez kulturalnych na jego terenie
(uczestniczenie w nich będzie sprzyjać przełamaniu bariery
psychologicznej),
 Stworzenie alternatywy dla spędzania czasu wolnego dla osób
gromadzących się na terenie parku i budzących poczucie
zagrożenia (jedna z propozycji została opisana powyżej).
 Utrzymywanie czystości na terenie parku.

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
OCHRONY ZDROWIA

Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji Tysiąclecie są kolejną
społecznością, która wskazuje na konieczność poprawy dostępności
specjalistycznej opieki zdrowia (M31). O ile ilość środków przekazywanej
przez instytucje centralne i regionalne, określających skalę usług
zdrowotnych, są niezależne od władz miasta, o tyle mają one pewien
wpływ na tworzenie warunków sprzyjających dostępności specjalistów
Jarocinie (np. udostępnianie lokali na prowadzenie publicznej i prywatnej
praktyki lekarskiej)

POPRAWA WARUNKÓW
DLA KOMUNIKACJI
NA TERENIE PODOBSZARU.

Ogólnie rzecz biorąc osoby badane oczekują zmniejszenia
natężenia ruchu w mieście, co wiążą z dokończeniem prac nad budową
obwodnicy Jarocina oraz poprawy rozwiązań komunikacyjnych w mieście
(np. udrożnienie ul. Św. Ducha) (M3, M32), a także wydłużenia ścieżek
rowerowych. Potrzeby komunikacyjne w podobszarze rewitalizacji
Tysiąclecia odnoszą się także do uporządkowania kwestii parkingów.

6. Znaczenie oczekiwań mieszkańców Jarocina dla powodzenia rewitalizacji
Uwzględnienie perspektywy mieszkańców w przeprowadzaniu zmian rewitalizacyjnych zwiększa
szanse tworzenia optymalnych rozwiązań problemów występujących w przestrzeniach publicznych.
Jest podłożem budowania akceptacji społeczności lokalnych dla wprowadzanych projektów i
podstawą efektywnego wykorzystania inwestowanych środków. Problemem procesów odnowy jest
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trudność budowania poczucia więzi z efektami prowadzonych prac i znajdowania ich kontynuatorów
po odejściu przedstawicieli władz do innych zajęć. Z tego powodu ważne jest zainteresowanie
mieszkańców Jarocina planowanym procesem i włączenie ich w jego realizację na każdym z etapów.
Zapewni to współodpowiedzialność za wyniki zmian, urealni oczekiwania mieszkańców a przede
wszystkim zwiększy szanse powodzenia odnowy społeczności lokalnych.

Wniosek:

AKTYWIZACJA WEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW MIESZKAŃCÓW I STOSOWANIE
DOJRZAŁYCH FORM PARYCYPACJI WARUNKIEM PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA W
MIEŚCIE
Nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i
infrastrukturalnych zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji wymaga
koncentracji, intensyfikacji i koordynacji działań oraz poszerzenia ich o
innowacyjne formy interwencji (działania modelowe) w zakresie podnoszenia
standardu i poziomu życia mieszkańców. Uruchomienie potencjałów społecznych,
instytucjonalnych, infrastrukturalnych i przestrzennych oraz środowiskowych
obszaru rewitalizacji przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców i
wsparcia rodzin w realizacji funkcji materialno-ekonomicznej. Kluczowym
warunkiem likwidacji rozdźwięku pomiędzy aktualną ofertą szeroko rozumianych
usług publicznych a potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców jest włącznie ich w
proces wprowadzania zmian. Pozytywne skutki przyniesie zaangażowanie
mieszkańców w (1) projektowanie oferty usług, (2) wdrażanie (wykonanie)
zaplanowanych działań, (3) zarządzanie sferą komunalną.
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ZAKOŃCZENIE

Prezentowany raport jest wynikiem diagnozy przeprowadzonej na potrzeby przygotowania
Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jarocin na lata 2016-2025. Jego głównym zadaniem jest
przedstawienie pogłębionego i wieloaspektowego obrazu miasta i jego mieszkańców w kontekście
planowanych działań rewitalizacyjnych. Naszym celem była ocena jakości życia mieszkańców
obszarów zdegradowanych oraz charakterystyka ich potrzeb i oczekiwań związanych z
rozpoczynającymi się procesami rewitalizacji w gminie.
W raporcie odpowiadamy na cztery zasadnicze pytania dotyczące Jarocina i jego
mieszkańców:
1.
2.
3.
4.

Jak mieszkańcy oceniają jakość życia w mieście?
Jaka jest skala i główne przejawy zjawisk kryzysowych?
Czym się charakteryzują potencjały interesariuszy procesu rewitalizacji?
Jakie powinny być zasadnicze obszary i kierunki działań rewitalizacyjnych?

Przeprowadzone badania miały charakter pogłębiony i wieloaspektowy. Wykorzystano w nich
metody jakościowe (wywiady pogłębione, spacery badawcze, warsztaty z ekspertami) oraz metody
ilościowe (sondaż). Dało to możliwość uchwycenia pełnego obrazu poziomu i standardu życia
mieszkańców oraz występujących w tych sferach deficytów. Zgodnie z zaleceniem dla prowadzenia
procesów rewitalizacji analizie poddano sfery społeczną, gospodarczą, środowiskową,
infrastrukturalną, techniczną. Dzięki temu zabiegowi uzyskaliśmy bogaty i zróżnicowany materiał
dotyczący potrzeb, oczekiwań i propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów.
Ważną cechą badań był ich partycypacyjny charakter. Zapewnienie uczestnictwa
mieszkańców w podejmowanych działaniach badawczych zarówno na etapie przygotowania
koncepcji badań jak i ich realizacji miało na celu zwiększenie stopnia identyfikacji z planowanymi
procesami zmiany i aktywnego w nich uczestnictwa. Do badań zaproszono wszystkich partnerów
procesu rewitalizacji, zarówno zamieszkujących w obszarze zdegradowanym jak i osoby spoza niego.
Wykorzystanie takiego podejścia pomogło uchwycić pełny wymiar przyczyn stanów kryzysowych i
dało większy obiektywizm zebranych informacji. Szczegółowy opis zasad gromadzenia danych i
przebiegu badań znajduje się w Aneksie metodologicznym.
Przedstawiona diagnoza zawiera szereg danych uzasadniających tezę o potrzebie procesu
rewitalizacji gminy Jarocin. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z wniosków i rekomendacji z niej
płynących.
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WNIOSKI Z BADAŃ
ZJAWISKA KRYZYSOWE
W efekcie diagnozy wyodrębniono trzy podstawowe zjawiska kryzysowe odnoszące się do sfer (1)
jakości życia mieszkańców, (2) wsparcia rodzin w wypełnianiu funkcji, (3) systemu usług. Zjawiska te
mają charakter komplementarny. Ich podstawową cechą jest nawarstwianie i wzajemne umacnianie.
Skuteczna interwencja powinna uwzględniać wszystkie z nich wraz z utrwalającymi je problemami.
Podobszary rewitalizacji mają swoją specyfikę. Różnią się rodzajem i natężeniem występujących w
nich problemów. Najpilniejsze kwestie są jednak wspólne. Na ich podstawie sformułowano trzy
wnioski główne.

NISKI POZIOM JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW BARIERĄ SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN
I SPOŁECZNOŚCI OSIEDLOWYCH
W sferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów z zakresu poziomu i
standardu życia. Odnoszą się one także do bezpieczeństwa mieszkańców i siły więzi sąsiedzkich.
Zdiagnozowana deprywacja potrzeb wzmagana jest poprzez deficyty infrastrukturalne (harmonia,
ład, porządek, jakość infrastruktury, techniki i środowiska). Rdzeniem kryzysu związanego z
jakością życia są problemy społeczne (ubóstwo, starość, niezaradność, bierność społeczna, słabe
więzi społeczne) prowadzące do braku środków, możliwości, chęci i potrzeb zmian w najbliższym
otoczeniu oraz wzrostu odczuwalnego zagrożenia zachowaniami patologicznymi (uzależnienia,
dziedziczenie biedy).

DEFICYTY GOSPODARCZE I INSTYTUCJONALNE PRZYCZYNĄ ZABURZEŃ W WYPEŁNIANIU FUNKCJI
RODZIN
Rodziny w obszarze rewitalizacji wykazują trudności w wypełnianiu funkcji ekonomicznych,
opiekuńczych i rekreacyjnych. Wysokie zapotrzebowanie na wsparcie instytucji w realizacji zadań z
nimi związanych jest wynikiem deficytu i niskiej jakości ofert zatrudnienia i słabej dynamiki
rozwoju rynku pracy. Występujące w tym obszarze zjawiska kryzysowe generują problemy
związane z ubożeniem rodzin i rozwojem patologii społecznych, a poprzez to niskich aspiracji i
braku dobrych wzorców życia i spędzania czasu wolnego. Niedostosowanie oferty usług
dotyczących funkcji rekreacyjnej oraz aktywizacji i integracji rodziny dodatkowo wzmacniają
zjawiska negatywne występujące w obszarze rewitalizacji.

OGRANICZENIA W ŚWIADCZENIU USŁUG PRZYCZYNĄ PROBLEMÓW W ZASPOKAJANIU POTRZEB
MIESZKAŃCÓW
W mieście występują problemy związane ze sprawnym wypełnianiem funkcji z zakresu
komunikacji, ochrony zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wymienione sfery
deprywacji dotyczą wszystkich kategorii społeczno-demograficznych. Brak dostosowanej do
oczekiwań mieszkańców oferty spędzania czasu wolnego jest przyczyną poszukiwania nowych
form realizacji potrzeb często poprzez zachowania niezgodne z normami społecznymi
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(uzależnienia, chuligaństwo, kradzieże). Problemy wzmaga niska skuteczność działań
instytucjonalnych z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej, prowadząca do spadku poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców.

POTENCJAŁY
Poszukiwanie sił społecznych niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia planowanego procesu
rewitalizacji było związane z charakterystyką siedmiu typów potencjałów. Były to: potencjał
infrastrukturalno-techniczny, środowiskowy, gospodarczy, instytucjonalny, społeczny, obywatelski,
kulturalno-edukacyjny. Ich analiza dała podstawy do skonstruowania wielostronnego obrazu życia w
Jarocinie, a przede wszystkim określenia satysfakcjonująco działających sfer życia w mieście. Na jej
podstawie sformułowano poniższy wniosek.

ŚRODOWISKO KULTUROWO-PRZYRODNICZE JAROCINA SFERĄ WZMACNIAJĄCĄ PROWADZENIE
PROCESÓW REWITALIZACJI
Podstawowym potencjałem Jarocina jest sfera kultury związana z tradycjami muzycznymi,
działającymi w mieście instytucjami kultury i walorami historycznymi i architektonicznymi Rynku.
Ważą rolę w odgrywa również potencjał środowiskowy, odnoszący się do występujących w
mieście parków i skwerów. Trzecim z wymienianych jest potencjał instytucjonalny otrzymujący
pozytywne oceny mieszkańców. Pozostałe ze sfer wymagają wzmocnienia. Dotyczy to w
szczególności potencjału społecznego, charakteryzowanego obecnie poprzez słabość więzi
społecznych, rzadkość kontaktów sąsiedzkich i współdziałania na rzecz własnej przestrzeni oraz
gospodarczego, charakteryzowanego najczęściej poprzez problemy rynku pracy i słabość
lokalnego biznesu.

OBSZARY I KIERUNKI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
Mieszkańcy, jako autorzy kierunków działań rewitalizacyjnych, są szczególnym rodzajem ekspertów.
Większość nie posiada wiedzy fachowej w dziedzinach, w których formułuje swoje propozycje. Ich
opinie ukazują jednak ważne propozycje dotyczące rozwiązywania codziennych problemów i
zaspokajania potrzeb. Stąd bierze się znaczenie tych opinii dla formułowania kierunków działań
przyczyniających się do wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i uzasadnienie dla
wdrażania ich, po uprzednim przeprowadzeniu analizy formalnej, technicznej, środowiskowej itp.
Analiza oczekiwań dotyczących obszarów i kierunków działań mieszkańców obszaru
rewitalizacji w Jarocinie skłania do sformułowania trzech wniosków.

KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ JAKO WARUNEK POPRAWY I TRWAŁOŚCI ZMIAN W ZAKRESIE
JAKOŚCI ŻYCIA
Nawarstwienie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennych i infrastrukturalnych
zdiagnozowanych w obszarze rewitalizacji wymaga koncentracji, intensyfikacji i koordynacji
działań oraz poszerzenia ich o innowacyjne formy interwencji (działania modelowe) w zakresie

Strona | 76

podnoszenia standardu i poziomu życia mieszkańców. Mieszkańcy, świadomi powiązania
pomiędzy zjawiskami kryzysowymi w poszczególnych sferach, oczekują komplementarnych
względem siebie przedsięwzięć rewitalizacyjnych i deklarują dla nich wsparcie.

AKTYWIZACJA WEWNĘTRZNYCH ZASOBÓW MIESZKAŃCÓW W CELU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I
ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW
Uruchomienie potencjałów społecznych, instytucjonalnych, infrastrukturalnych i przestrzennych
oraz środowiskowych obszaru rewitalizacji przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców i
wsparcia rodzin w realizacji funkcji materialno-ekonomicznej. Oddziaływanie na więzi rodzinne i
sąsiedzkie oraz wzmocnienie ich jest alternatywą dla zachowań niepożądanych takich jak
uzależnienia i apatia. Społeczność obszaru rewitalizacji dysponuje zasobami, które przy
odpowiednim wparciu różnych podmiotów, posłużą do stworzenia dogodnych warunków
funkcjonowania rodzin i spójności społecznej.

STOSOWANIE DOJRZAŁYCH FORM PARYCYPACJI JAKO WARUNEK DOSTOSOWANIA POTRZEB
MIESZKAŃCÓW I OFERTY USŁUG PUBLICZNYCH
Kluczowym warunkiem likwidacji rozdźwięku pomiędzy aktualną ofertą szeroko rozumianych
usług publicznych a potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców jest włącznie ich w proces
wprowadzania zmian. Pozytywne skutki przyniesie zaangażowanie mieszkańców w (1)
projektowanie oferty usług, (2) wdrażanie (wykonanie) zaplanowanych działań, (3) zarządzanie
sferą komunalną.
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Rekomendacje
Mieszkańcy
Rekomendacja nr 1
POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW SZANSĄ
SAMODZIELNEJ I SAMOWYSTARCZALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NA

ROZWÓJ

Społeczność obszaru rewitalizacji charakteryzują powierzchowność kontaktów sąsiedzkich i słabe
więzi społeczne. Skutkuje to obniżeniem oceny jakości życia mieszkańców oraz zanikiem kontroli
społecznej z takimi efektami jak wzrost aktów wandalizmu i chuligaństwa. W obszarze rewitalizacji
należy oddziaływać na odbudowę więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami poprzez tworzenie
warunków dla aktywności mieszkańców (wsparcie sektora pozarządowego, spędzanie czasu
wolnego). Możliwym do wykorzystania potencjałem jest baza lokalowa w postaci pustostanów
oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do spędzania czasu wolnego (mała architektura, zieleń,
udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami).

Rekomendacja nr 2
SILNE WIĘZI RODZINNE WARUNKIEM SKUTECZNEJ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI
Jednym z ważniejszych problemów obszaru rewitalizacji są uzależnienia. Mieszkańcy wskazują
rosnące poczucie zagrożenia w wyniku codziennego kontaktu z zachowaniami patologicznymi.
Sięganie po używki jest sposobem na zapełnienie luki w ofercie spędzania czasu wolnego, ale także
deficytów rodzin ze środowisk wykluczonych społecznie z obszaru rewitalizacji. Nabiera to
szczególnego znaczenia w odniesieniu do doświadczeń profilaktyki uzależnień wskazujących na
kluczową rolę więzi rodzinnych i społecznych jako alternatywy dla używek. Niezbędne jest podjęcie
działań na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych przez wsparcie rodzin w wypełnianiu ich funkcji
jako jednego z elementów strategii przeciwdziałania uzależnieniom.

Rekomendacja nr 3
STOSOWANIE
DOJRZAŁYCH
WPROWADZONYCH ZMIAN

FORM

PARTYCYPACJI

WARUNKIEM

TRWAŁOŚCI

Mieszkańcy charakteryzują się wysokim poziomem bierności społecznej i brakiem zaangażowania w
dbałość o własną przestrzeń. Nie identyfikują się z miejscem zamieszkania i rzadko angażują się w
prace na rzecz innych osób. Realizacja programu rewitalizacji powinna być dobrą okazją do
mobilizacji zaangażowania obywatelskiego. Mieszkańcom należy powierzyć zadania w procesie
wprowadzania zmian w mieście. Niezbędne jest szeroko rozumiane włączenie (planowanie,
wdrażanie i ocena działań) mieszkańców w przedsięwzięcia rewitalizacyjne jako warunek
skuteczności i trwałości zmian.
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Instytucje i organizacje
Rekomendacja nr 4
ROZWÓJ RYNKU PRACY JAKO CZYNNIK SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA RODZIN
Oceny sfery gospodarczej miasta były najbardziej krytycznymi ze wszystkich zebranych w badaniach.
Niski poziom i standard życia mieszkańców są wynikiem deficytu ofert zatrudnienia w mieście i słabej
dynamiki rozwoju rynku pracy. Wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji występują wykluczeni i
zagrożeni wykluczeniem społecznym, wykazujący głęboki poziom ubóstwa. Dla podniesienia
skuteczności działania rodzin niezbędne jest zwiększenie intensywności działań związanych z
poprawą kondycji lokalnego rynku pracy (dostosowanie oferty kursów dokształcających do
zapotrzebowania pracodawców, wsparcie i promocja działań podmiotów ekonomii społecznej,
tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, jak monitoring pustych lokali
usługowych, obniżenie czynszów). Dobre skutki przyniesie wykorzystywanie narzędzi ekonomii
społecznej. Sferą rozwoju i stabilności przedsiębiorczości społecznej mogą być usługi społeczne.

Rekomendacja nr 5
PODNOSZENIE
JAKOŚCI
DZIAŁANIA
INSTYTUCJI
PUBLICZNYCH
PRZECIWDZIAŁANIA ROZWOJOWI ZACHOWAŃ PATOLOGICZNYCH

CZYNNIKIEM

W obszarze rewitalizacji jest usytuowanych wiele instytucji, których działalność nie oddziałuje
bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Eksperci widzą w ich funkcjonowaniu
nieprawidłowości z zakresu niedostosowania działań do potrzeb mieszkańców i jednostkowości
podejmowanych interwencji. Instytucje społeczne słabo oddziałują na młodzież i jej otoczenie
(wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym). Dla podniesienia skuteczności działania
rodzin niezbędne jest rozszerzenie oferty usług opiekuńczych w stosunku do osób zależnych
(świetlicy socjoterapeutycznej, profilaktyki i zajęć wychowawczych w szkołach, klub małego
dziecka, oferta wsparcia i włączenia społecznego dla seniorów). Niezbędne jest również położenie
nacisku na rozpoznawanie potrzeb mieszkańców oraz zwiększenie koordynacji działań instytucji
przeciwdziałających rozwojowi problemów społecznych i nadanie im kompleksowego charakteru.

Rekomendacja nr 6
ROZWÓJ FUNKCJI KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH SZANSĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI
ŻYCIA RODZIN
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji wskazują na utrudnienia w realizacji funkcji czasu wolnego.
Informują o problemach w dostępie do miejsc spotkań i rekreacji, niewystarczającej liczbie i niskim
poziomie wyposażenia palców zabaw, ograniczonej ofercie kulturalnej. Niedostosowanie oferty usług
dotyczących odpoczynku i rekreacji skierowanych do dzieci, młodzieży pogłębia stan kryzysowy.
Rozwój zachowań negatywnych wśród młodzieży wynikający z uzależnień występujących w
połączeniu z wandalizmem i chuligaństwem jest główną z przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa
mieszkańców. Stworzenie warunków dla sprawnej realizacji funkcji czasu wolnego wymaga
inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową oraz wykorzystanie zasobów parków (np.
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skrzyżowanie ul. Hallera i Śródmiejskiej oraz Parku Miejskiego – teren o największym poparciu
mieszkańców dla działań rewitalizacyjnych). W pracach nad rozszerzeniem oferty czasu wolnego
szczególną troską należy objąć seniorów, młodzież i dzieci w wieku szkolnym.

Rekomendacja nr 7
POPRAWA DOSTĘPU DO SPECJALISTYCZNEJ
PODWYŻSZANIA KONDYCJI RODZIN

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

CZYNNIKIEM

Społeczność obszaru rewitalizacji wykazuje problemy w dostępie do usług ochrony zdrowia.
Niedoskonałości systemu związane są głównie z możliwością wykorzystywania usług
specjalistycznych. Dla prawidłowego rozwoju społecznego podobszaru rewitalizacji niezbędne jest
stworzenie dogodnych warunków dla rozszerzenia usług o komercyjne i niekomercyjne działania
instytucji i organizacji z zakresu ochrony zdrowia. Dążenie do realizacji oczekiwań i potrzeb
mieszkańców może się odbywać poprzez poszukiwanie sposobów wsparcia lekarzy specjalistów w
docieraniu do mieszkańców Jarocina.
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Infrastruktura
Rekomendacja nr 8
ODNOWIENIE PRZESTRZENI I MODERNIZACJA ZASOBU MIESZKANIOWEGO CZYNNIKIEM
ZWIĘKSZANIA POZIOMU I STANDARDU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Obszar rewitalizacji charakteryzuje się dużą degradacją tkanki miejskiej i zasobu mieszkaniowego.
Występuje w nim dużo mieszkań socjalnych o bardzo niskim standardzie. W budżetach mieszańców
brakuje środków na podnoszenie standardów budynków. Dodatkowo remonty muszą być
realizowane zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków, co powoduje znaczne
koszty prac. Dla przeciwdziałania rozwojowi patologii społecznej i wykluczenia społecznego
niezbędne jest odnowienie przestrzeni publicznych i podniesienie wartości zasobu
mieszkaniowego. Niezbędne jest przejęcie odpowiedzialności za stan budynków przez instytucje
publiczne z zastosowaniem form włączenia mieszkańców w prace na ich rzecz.

Rekomendacja nr 9
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ORGANIZACJI RUCHU SZANSĄ NA POPRAWĘ
KOMUNIKACJI
W obszarze rewitalizacji występują problemy komunikacyjne dotyczące w szczególności złego stanu
infrastruktury pieszo-jezdnej i niedostosowania nawierzchni traktów komunikacyjnych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami, braku miejsc parkingowych, czego skutkiem jest parkowanie na
chodnikach i problemy w przemieszczaniu się przechodniów, braku ścieżek rowerowych i parkingów
dla rowerów oraz nadmiernego ruchu i zatorów drogowych. Szczególne emocje budzi fakt
wprowadzenia ruchu samochodowego na płytę rynku. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych
obszaru rewitalizacji wymaga podejścia całościowego. Niezbędne jest opracowanie strategii
uwzględniającej nowoczesne rozwiązania dotyczące organizacji ruchu w mieście. Włączenie
wszystkich interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców) w proces opracowywania
długofalowych rozwiązań podniesie poziom wiedzy o zasadach organizacji ruchu oraz pozwoli
obniżyć poziom niezadowolenia z powodu istniejących niedogodności.

Rekomendacja nr 10
UTWORZENIE I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PARKU MIEJSKIEGO CZYNNIKIEM
ZWIĘKSZENIA OFERTY REKREACYJNEJ MIASTA
Park Miejski jest ważnym symbolem dla wszystkich mieszkańców miasta. Mieszkańcy zdecydowanie
popierają działania na rzecz jego zagospodarowania (przebudowa Amfiteatru, zagospodarowanie
zieleni) i wykorzystania jego potencjału. Niezbędne jest podjęcie działań rewaloryzacyjnych w
parku. Oddanie Parku mieszkańcom i rozwiązanie jego problemów (postrzeganie jako miejsce
niebezpieczne) będzie możliwe poprzez wprowadzanie atrakcyjnych i nowoczesnych przekształceń
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pozwalających na przywrócenie funkcji kulturalnych oraz rozszerzenie oferty spędzania czasu
wolnego dla mieszkańców.
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Aneks metodologiczny

Wnioski zawarte w niniejszej diagnozie zostały opracowane na podstawie badań, których głównym
celem było ustalenie zakresu potrzeb, zasobów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców
obszarów rewitalizacji w gminie Jarocin.
Do celów szczegółowych diagnozy należało:
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji
2. Określenie potencjałów interesariuszy procesu rewitalizacji
3. Ustalenie obszarów i kierunków działań rewitalizacyjnych
W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Jakie są potrzeby i potencjały mieszkańców oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji w
gminie Jarocin?
2. Jakie są uwarunkowania procesu rewitalizacji?
3. Jakie działania interwencyjne należy podjąć w celu zmniejszenia natężenia zjawisk
kryzysowych?
Realizacja celów i wyjaśnienie problemów badawczych było możliwe dzięki zastosowaniu kilku metod
i technik, które wzajemnie się uzupełniały, dając dostęp do szerokiej wiedzy o zjawiskach
kryzysowych oraz potencjałów sprzyjających wyprowadzaniu obszaru rewitalizacji ze stanu
degradacji. Do zastosowanych metod i technik należały:
1.
2.
3.
4.

Wywiady pogłębione z mieszkańcami
Spacery badawcze z liderami i ekspertami
Warsztaty z ekspertami
Sondaż.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis metod i technik wykorzystanych w diagnozie.
Wywiady pogłębione z mieszkańcami
Cel badań
Ustalenie zakresu potrzeb, potencjałów i oczekiwań mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Cele szczegółowe
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1. Ustalenie zasobów i potrzeb gospodarstw domowych.
2. Określenie stopnia zaangażowania obywatelskiego i sposobów konstruowania tożsamości
społecznej.
3. Zdiagnozowanie oczekiwań mieszkańców związanych z zaangażowaniem władz w
przekształcanie obszaru rewitalizacji.
4. Ustalenie czynników i barier włączenia mieszkańców w proces rewitalizacji.
Pytania badawcze
1. Jakie są potrzeby i oczekiwania rewitalizacyjne mieszkańców obszaru rewitalizacji?
2. Jakimi zasobami dysponują mieszkańcy badanego obszaru?
3. Czy zakres identyfikacji z miejscem zamieszkania jej mieszkańców i poziom ich aktywności
obywatelskiej umożliwiają włączenie ich w planowany proces zmian?
Szczegółowe pytania badawcze
1.
2.
3.
4.
5.

Jaka jest jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji w gminie Jarocin
Jaki jest poziom aktywności obywatelskiej mieszkańców w obszarze rewitalizacji?
Jak kształtuje się identyfikacja (tożsamość) mieszkańców w obszarze rewitalizacji?
Jakich zmian w badanym obszarze oczekują jego mieszkańcy?
Jakie sprawy społeczne, przestrzenno-infrastrukturalne, techniczne i in. wymagają
interwencji władz miasta?

Dobór próby
Celowy na podstawie następujących kryteriów:
– wiek w podziale na kategorie: 18-25 lat; 26-40 lat; 41-60 lat; 61 lat i więcej,
– płeć,
– status społeczno-ekonomiczny,
– miejsce zamieszkania (wg wyznaczonych podobszarów rewitalizacji).
Narzędzie badawcze – dyspozycje do wywiadu
Poszukiwane informacje:
– cechy respondentów (wiek, płeć, miejsce zamieszkania) – wprowadzenie w sytuację
wywiadu,
– warunki życia gospodarstw domowych,
– zadowolenie z miejsca zamieszkania,
– tożsamość mieszkańców i identyfikacja z miejscem zamieszkania,
– poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
– więzi i relacje sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami,
– aktywność obywatelska mieszkańców,
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–

potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie rewitalizacji.

Przebieg badań
1. Opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych
2. Opracowanie narzędzia badań
3. Rekrutacja uczestników badań
4. Gromadzenie danych (wywiady)
5. Analiza wyników i opracowanie raportu
Zrealizowano 40 wywiadów pogłębionych, po 10 w podobszarze Przemysł, Stare Miasto,
Śródmieście i Tysiąclecia.

Spacery badawcze
Cele
1. Pogłębienie wiedzy o zjawiskach kryzysowych;
2. Ustalenie potrzeb i potencjałów mieszkańców;
3. Identyfikacja pomysłów dotyczących oczekiwanych interwencji.
Dobór próby
Celowy – uwzględniał kompetencje, zainteresowania i status społeczno-zawodowy zaproszonych
osób. Ustalając zasady doboru rozmówców, kierowano się przede wszystkim założeniem o
kompleksowym charakterze procesu rewitalizacji. W tym procesie równie istotne są aspekty
infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne, jak i kulturalne. Biorąc to pod uwagę przyjęto zasadę
doboru po dwóch rozmówców – przewodników reprezentujących następujące kategorie
problemowe:
1. infrastruktura
2. gospodarka
3. sprawy społeczne
4. problemy osób niepełnosprawnych
5. zagadnienia kulturalne.
Narzędzie badawcze – lista omawianych zagadnień
Wywiady w trakcie spacerów były prowadzone wg następujących zasad:
1. Zasada rozpoczynania rozmowy od spraw ogólnych i przechodzenia kolejno do spraw
bardziej szczegółowych.
2. Zasada dopasowania odwiedzanych miejsc i pytań do kompetencji i zainteresowań
rozmówcy – przewodnika.
3. Zasada ustalania najpierw listy problemów i potencjałów, a następnie formułowania
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

propozycji rozwiązań.
W większości rozmów poruszono następujące kwestie:
Wskazanie miejsc, które wymagają interwencji.
Problemy, które wymagają rozwiązania (gospodarcze, środowiskowe, społeczne, kulturowe).
Ocena kondycji lokalnego rynku pracy i poziomu rzeczywistego bezrobocia.
Opinie na temat oczekiwanych zmian w obrębie murów i ich otoczenia.
Wskazanie szczególnych potrzeb i oczekiwań danego środowiska (przedsiębiorcy,
społecznicy, niepełnosprawni, ludzie kultury).
Wskazanie pomysłów na zmianę istniejącego stanu rzeczy.

Wybór wizytowanych obszarów i punktów
Zgodnie ze wstępnymi założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji odnoszącymi się do
poszczególnych podobszarów rewitalizacji, ustalono, że spacery i rozmowy w ich trakcie powinny
dotyczyć przede wszystkim miejsc spełniających następujące kryteria:
1. Miejsca wymagające pilnej interwencji,
2. Wartości kulturalne i historyczne (zabytki),
3. Tereny i obiekty o potencjale gospodarczym,
4. Tereny i obiekty o potencjale wypoczynkowym i rekreacyjnym,
5. Inne przestrzenie i obiekty, które wskażą wybrani rozmówcy – przewodnicy.
Dzięki takiemu podejściu możliwe było osiągnięcie dwóch ważnych efektów. Z jednej strony, uwaga
została skupiona na konkretnych obszarach, które na podstawie potocznych obserwacji można było
uznać wstępnie za zdegradowane. Z drugiej strony, nie zamknięto drogi do poszukiwań innych
miejsc, a tym bardziej do bardziej szczegółowego wskazania i opisu obiektów zlokalizowanych na
wskazanych wstępnie obszarach.
Przebieg badań
Wywiady zostały przeprowadzone w Jarocinie w czerwcu i lipcu 2016 roku i dotyczyły podobszaru
Przemysł, Stare Miasto, Śródmieście, Tysiąclecia. Z naturalnych względów na pewne kwestie liderzy i
eksperci patrzyli szerzej i zwracali uwagę na problemy dotyczące całego miasta.
Cztery spotkania dotyczyły obszaru nazywanego „Przemysłem” (okolice dworca kolejowego i
torów kolejowych) i Starego Miasta. Natomiast trzy spotkania w przestrzeni poświęcono Osiedlu
Tysiąclecia a dwa Śródmieściu. Jedno spotkanie, z przedstawicielem Policji, odnosiło się do
wszystkich wyodrębnionych obszarów.

Warsztaty z ekspertami
Cele badań
1. Ustalenie przejawów zjawisk kryzysowych w obszarach rewitalizacji
2. Określenie uwarunkowań (czynników i barier) procesu rewitalizacji
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3. Wyznaczenie kierunków i zadań rewitalizacyjnych
Dobór uczestników – celowy
Z uwagi na szeroki zakres działań rewitalizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w celu
zmniejszenia skali zjawisk kryzysowych w obszarach rewitalizacji do udziału w warsztatach
zaproszono ekspertów reprezentujących takie dziedziny jak:
1. infrastruktura
2. gospodarka
3. sprawy społeczne
4. problemy osób niepełnosprawnych
5. zagadnienia kulturalne
6. polityka
7. środowisko.
Narzędzie
Scenariusz warsztatów
Przebieg badań
Warsztaty zrealizowano w lipcu 2016 roku. Obyły się 4 spotkania (po jednym na temat podobszaru
Przemysł (13 osób), Stare Miasto (12 osób), Śródmieście (12 osób) i Tysiąclecia (11 osób).

Sondaż
Cele badań
1. Ustalenie zakresu potrzeb, potencjałów oraz oczekiwań rewitalizacyjnych mieszkańców
miasta
2. Określenie poziomu akceptacji dla planowanych zmian rewitalizacyjnych
Pytania badawcze
1.
2.
3.
4.
5.

Jakie jest zadowolenie mieszkańców z zamieszkiwania w Jarocinie?
Jaka jest jakość życia mieszkańców Jarocina?
Jaki jest poziom aktywności obywatelskiej?
Jak kształtuje się identyfikacja (tożsamość) mieszkańców?
Jakie miejsca są uznawane za niebezpieczne?
6. Jakie zmiany, w opinii mieszkańców, należy przeprowadzić w mieście? Jakie sprawy
społeczne, przestrzenne i in. wymagają interwencji władz miasta?
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Dobór próby – kwotowy
Próba została skonstruowana na podstawie następujących kryteriów:
– wiek (20-40 lat, 41-65 lat, 66 lat i więcej)
– płeć
– miejsce zamieszkania.
Miejsce zamieszkania kontrolowano w następujący sposób: 80 respondentów pochodziło z
podobszaru Przemysł, 80 ze Starego Miasta, 80 ze Śródmieścia, 80 z podobszaru Tysiąclecie i 80 (dla
celów porównawczych) z pozostałych części miasta.
Wielkość próby: 400 respondentów
Technika
Wywiad kwestionariuszowy
Narzędzie badawcze
Kwestionariusz wywiadu składający się z następujących części:
1. Metryczka
2. Opinie o jakości życia w Jarocinie
3. Potrzeby gospodarstw domowych
4. Aktywność społeczna i tożsamość mieszkańców
5. Poczucie bezpieczeństwa w mieście
6. Oczekiwania rewitalizacyjne
Przebieg badań
Badanie zostało zrealizowane od czerwca do sierpnia 2016 wg następujących etapów:
1. Opracowanie koncepcji badań (w tym dobór respondentów i narzędzie badawcze)
2. Pilotaż narzędzia badawczego
3. Realizacja wywiadów kwestionariuszowych
4. Kodowanie i kontrola danych
5. Analiza statystyczna
6. Opracowanie raportu z badań.
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