Podsumowanie – raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych dla Przebudowy zabytkowego

budynku D na terenie Browaru Mokrskich na centrum aktywności lokalnej przy ul. Bednorza w
Katowicach – Szopienicach oraz Adaptacja obiektu dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Okres konsultacji:
Etap 1. 2009 roku do 2015
Etap 2. Od 02.2016 do dalej

Strona zapraszająca do konsultacji:
• Johann Bros (jako BFC Nieruchomości oraz jako Pro-Invest Sp. Z o.o.), ul. ks. Bpa Bednorza 2a6, 40-384 Katowice i Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

•

we współpracy ze Stowarzyszeniem dla Szopienic oraz iDEAL Consulting.

Strony zaproszone do udziału:
• partnerzy instytucjonalni:
o Urząd Miasta Katowice
o MOPS Katowice
o MDK Szopienice, filia ul. Obrońców Westerplatte
•
o
o
o
o
o
o
o
o

Partnerzy społeczni:
grupa inicjatywna BAGNO, ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
ww. Stowarzyszenie dla Szopienic, ul. Kantorówny 2B/19, 40-381 Katowice
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Dwójka”, ul. ks. bpa Bednorza 22, 40-384 Katowice
Stowarzyszenie na rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku, ul. 11 Listopada 30, 40-387 Katowice
10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. M. Zaruskiego, ul. Morawa 119, 40-001 Katowice
Stowarzyszenie Lepsze Jutro, ul. Wiosny Ludów 83/4, 40-373 Katowice
Fundacja Eko-Art. Silesia, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice
Parafia Ewangelicko-Augsburska Zbawiciela w Katowicach-Szopienicach, ul. ks. bpa Bednorza 20, 40384 Katowice
o społeczność lokalna Szopienic – Burowca
o firmy z terenu centrum Szopienic, Inkubatory Akademickie O / Śląsk, Akademia Przedsiębiorczości.

Miejsce konsultacji: Browar Mokrskich, teren przyległy, miejsca spotkań (siedziby) stowarzyszeń lub
partnerów instytucjonalnych.
Formy konsultacji:
• Spotkania bezpośrednie z mieszkańcami (21.05.2016, 19.09.2016, 16.03.2017) i przedstawicielami
stowarzyszeń (21.05.2016, 19.09.2016, 20.03.2017, 7.03.2017, 10.03.2017, 10.03.2017, 13.03.2017,
15.03.2017, 20.03.2017, 24.03.2017, 25.03.2017, 29.03.2017, 02.04.2017)
• Wywieszone konsultacje społeczne na stronie internetowej BFC i Pro-Invest oraz Stowarzyszenia dla
Szopienic (02.05.2017, 30.03.2017)
• Spotkania z partnerami instytucjonalnymi (30.03.2016,20.04.2016, 07.2016, 02.02.2017, 02.04.2017)

Cel konsultacji:
• Przedstawienie diagnoz opracowanych przez instytucje celem dopasowania profilu działań do
potrzeb środowisk lokalnych
• Dyskusja i wyznaczenie celów oraz planów działań wspólnych i/lub indywidualnych
• Integracja działań szopienickich organizacji pozarządowych i środowisk lokalnych (w tym BFC i ProInvest) zorientowanych na rzecz rozwiązania problemów społeczno-zawodowych dzielnicy
Szopienice, głównie problemów wskazanych przez partnerów instytucjonalnych (np. w ramach
programów MOPS lub Programie Rewitalizacji dla Miasta Katowice)
• Rozpoznanie możliwości zaangażowania zasobów lokalnych NGO
• Wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów między organizacjami, z których część do tej pory nie
miała ze sobą styczności

•

•
•
•

•
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•

Zderzenie ze sobą różnych środowisk, które ze względu na pracę w ramach mikrospołeczności (np.
Bagno) lub określonych środowisk do tej pory pracowały oddzielnie – tak aby rozwiązywanie
problemów odbywało się interdyscyplinarnie
Rozeznanie potrzeb w zakresie integracji działań pod kątem uzyskania dotacji celowych w ramach
budżetu miasta, środków ministerialnych oraz RPO
Rozpoznanie potrzeb lokalnych NGO w celu stworzenia centrum aktywności lokalnej dla NGO’sów z
Szopienic
Określenie programu funkcjonalnego centrum aktywności lokalnej w budynku dawnej słodowni (D)
na terenie Browaru Mokrskich oraz centrum na rzecz pracy międzypokoleniowej i zapewnienia
wolnego czasu młodzieży z terenu Szopienic w budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
Zaangażowanie partnerów społecznych w realizację projektów o charakterze prospołecznym
(przedstawienie wymogów dotyczących projektów rewitalizacyjnych, w tym działań skierowanych do
Programu Rewitalizacji dla Miasta Katowice).
Określenie potrzeb w zakresie wyposażenia obu ośrodków
Określenie zasad – formalnych i nieformalnych – współpracy i wymiany informacji.
Podpisanie umów o współpracy między ogłaszającymi konsultacje a NGO zainteresowanymi
formalizacją zasad współpracy.

Efekt konsultacji:
• Poznanie się wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Szopienic.
• Podjęte rozmowy na temat realizacji szeregu działań o charakterze społecznym oraz aktywizacji
zawodowej i inkubacji.
• Uzgodnione terminy konsultacji między organizacjami i stronami.
• Przedstawienie planów działań przez uczestniczące strony na najbliższy rok z perspektywą 3-letnią.
• Wykluczenie nakładania się planowanych działań o charakterze aktywizacyjnym – podjęte prace nad
wspólnym zrealizowaniem działań przez NGO.
• Uzgodnione formy udostępnienia społeczności lokalnej i partnerom społecznym obiektów przy ul.
Bpa Bednorza 2a-6 D oraz Brynicy 3.
• Wskazane formy aktywizacji dla środowisk lokalnych.
• Określenie grup core dla projektów EFS w zakresie aktywizacji zawodowej.
• Opracowanie mapy drogowej (master-planu) działań na okres najbliższych 3 lat.
• Podjęte rozmowy nad ratowaniem obiektu kościoła oraz sal parafialnych (w tym teatru) na terenie
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szopienicach.
• Ukierunkowanie 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej do lobbingu w UM Katowice na rzecz realizacji
działań z zakresu oczyszczenia i zagospodarowania stawów Morawa i Hubertus. Opracowanie planu
działań w tej sprawie.
• Uzgodniony program funkcjonalno-użytkowy centrów aktywności lokalnej wraz z wyposażeniem.
• Podpisane listy intencyjne o współpracy między podmiotami.
• Opracowanie założeń do planu propagowania działań włączeniowych (sposoby docierania do
społeczności obejmowanych działaniami).

Załącznik – mapka planowanych działań – zogniskowanie działań na centrum dzielnicy w 3 obiektach:
• Budynek D Browaru Mokrskich – centrum aktywności lokalnej, NGO i centrum ekologiczne, inkubator
• Brynicy 3 (dawna szkoła) – centrum na rzecz współpracy międzypokoleniowej i aktywności młodzieży
• Tereny parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Proponowana koncentracja działań prospołecznych w centrum dzielnicy Szopienice ↑
oraz działań podejmowanych z partnerami na tle obszaru rewitalizacji ↓

Opracowano: maj 2017

