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Początek… 



Poszukiwanie drogi 



Jeden cel – dwie drogi 



Droga instytucjonalna 



Droga partnerstwa 



O Nikiszowcu 



O Centrum 

 Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu (PCAL 
Nikiszowiec) powstało w 2008 r. wykorzystując 
narzędzie, jakim jest Program Aktywności Lokalnej.  

 Centrum prowadzone jest przez Stowarzyszenie FIL 
i stanowi część projektu „Damy radę – program 
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, 
realizowanego w partnerstwie przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  

 Jest współfinansowane przez Unię Europejską ze 
Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  



Główne cele Centrum 

 Głównym celem jest podniesienie poziomu 
aktywności mieszkańców dzielnicy Nikiszowiec  
i Janów oraz instytucji lokalnych na rzecz 
samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów 
społecznych.  

 Centrum ukierunkowane jest na rozwój Nikiszowca, 
realizuje także funkcje promocyjne, kulturalne, 
turystyczne itp. Jest jednym z projektów 
rewitalizacyjnych Miasta Katowice.  

 Obecnie PCAL Nikiszowiec realizuje założenia 
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca.  

. 



Podstawowe zasady działania PCAL 
Nikiszowiec 



Główne „narzędzie” pracy PCAL Nikiszowiec 



  Pracujemy z całą społecznością dzielnicy 



Angażujemy każdego, kto chce być aktywnym 
niezależnie od wieku i stanu posiadania 



Bazujemy na dobrej diagnozie społecznej 



Poszukujemy, szkolimy i wspieramy 
lokalnych liderów 



Działamy w partnerstwie lokalnym 



Stwarzamy okazję do spotykania się i 
dyskusji o potrzebach i planowania zmian 



Wzmacniamy poczucie dumy i zadowolenia z 
mieszkania w takim miejscu jak Nikiszowiec 



Promujemy Nikiszowiec jako miejsc przyjazne 
ludziom, atrakcyjne do mieszkania i aktywności 



Inicjujemy i wspieramy inicjatywy w 
obszarze kultury, ekologii, turystyki, 

społeczeństwa obywatelskiego 



Wspieramy powstawanie i rozwój 
organizacji pozarządowych 



… i podmiotów ekonomii społecznej 



Współorganizujemy imprezy integracyjne 



„Okiem kamery”, czyli historia pewnego 
zrywu społecznego 



Jarmark na Nikiszu 2008 



Jarmark na Nikiszu 2009 



Jarmark na Nikiszu 2010 



Jarmark na Nikiszu 2011 



Co się zmieniło? 



Co przed nami? 



Dziękuję za uwagę i zapraszam do 
Nikiszowca 
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