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Powstanie CAL w Wałbrzychu 

• Od kilku lat obserwowano w ośrodku potrzebę 
stworzenia miejsca, które dawałoby mieszkańcom 
możliwości do spotkań. 

• Miejsce takie wyłoniono na podstawie badań w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji – wybrano wówczas centrum 
miasta, czyli dzielnicę Śródmieście. 

• Powołano Centrum Aktywności Lokalnej i jednocześnie 
stworzono także dział w MOPS w Wałbrzychu, który 
pracuje metodą OSL. 

 



Celem działalności Centrum jest dążenie do aktywizacji 
społecznej, zawodowej i integracji mieszkańców 

Śródmieścia oraz ograniczenia problemów społecznych, 
podniesienia jakości życia mieszkańców Śródmieścia. 



Diagnoza Śródmieścia 

Śródmieście to jedna z najstarszych i największych dzielnic 
Wałbrzycha, która na podstawie opracowań, analiz i badań opinii 
społecznej  jest jedną  z trudniejszych dzielnic ze względu na 
narastające problemy społeczne.  

• Zamieszkuje ją 16 tys. mieszkańców, na powierzchni 128 Ha, 

• 20 % korzysta z pomocy finansowej MOPS, w tym: 

• w 215 rodzinach występują problemy alkoholowe,  
zaniedbywanie dzieci, 

• ¼ to osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności, 

• 14 % rodzin to samotne matki,  

• w 135 rodzinach występuje problem alkoholowy, 

• 30% rodzin posiada problem mieszkaniowy. 

 



Wyłonione problemy 

• Mała ilość miejsc do zabawy dla dzieci 

• Brak miejsca spotkań mieszkańców 

• Mała oferta zajęć dla seniorów, młodzieży 

• Traktowanie mieszkańców dzielnicy, przez Wałbrzyszan, jako 
ludzi bez perspektyw, nieaktywnych, wykluczonych 

• Brak festynów, imprez integracyjnych 

• Wysoka przestępczość nieletnich 

 

Poprzez projekty rewitalizacji infrastrukturalnej doszło do zmiany 
estetyki dzielnicy Śródmieścia, wykonano nowe elewacje 

budynków, położono nowe nawierzchnie dróg. Konieczne było 
także podjęcie rewitalizacji społeczności. 





„Kolorowe Podwórka”  

Śródmieście to bardzo duża dzielnica i wielokrotnie występował 
problem z wyłonieniem miejsc do pracy metodą OSL. Festiwal 
Podwórek, który był jednym z działań projektu, doprowadził, 
dzięki wykorzystaniu metody pracy, jaką są grupy obywatelskie, 
do wyłonienia miejsc do pracy metodą OSL.  

Konkurs dla mieszkańców na inicjatywy sąsiedzkie, miał na celu 
promocję działań społecznych realizowanych przez mieszkańców. 
W ramach konkursu „Kolorowe podwórka” w maju 2012 odbyło 
się 14 inicjatyw sąsiedzkich. Obowiązkowymi elementami 
inicjatyw było: organizacja wydarzenia lokalnego np. gry, zabawy 
i konkursy, oraz wspólne z sąsiadami zadbanie o podwórko np. 
sadzenie krzewów, odmalowanie ławki, sprzątanie podwórka.  









„FESTIWAL PODWÓREK” 

27.05.2012 odbył się pierwszy piknik, pod nazwą „Festiwal 
Podwórek”, który był podsumowaniem inicjatyw obywatelskich 
związanych z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. 

 

Wyróżnienia otrzymały trzy podwórka z ulicy Buczka, Moniuszki 
i Piotra Skargi. Wybór tych trzech podwórek znajduje swoje 
wytłumaczenie w dowodach zmian, jakie zaszły w osobach 
biorących udział w konkursie, ich zaangażowanie we wspólny cel 
i pracę, ogromna praca liderów, którzy wspierali mieszkańców, 
pozyskiwanie sponsorów oraz chęć i potrzebę dalszych działań i 
rozwoju. 

 



  



 







Po festiwalu nadal kolorowo – 
dowody zmiany 

• odnowione wspólnymi siłami place zabaw, wymalowane płoty, 
zrobione ogrodzenia, kosze na śmieci, posprzątanie podwórek, 
posadzenie krzewów – co wpłynęło na wypełnienie luki 
w braku miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci, oraz na 
poprawę estetyki a mieszkańcom przyjemniej żyje się 
w czystym otoczeniu,   

• 14 podwórek, które wzięło udział w konkursie, który miał 
charakter integracyjny -  nie było wcześniej żadnych imprez, 
które umożliwiały by wzajemne poznanie i wspólną zabawą, 
teraz w ciągu roku, na dwóch podwórkach odbywają się inne 
tego rodzaju wydarzenia, mieszkańcy mogą zawrzeć nowe 
znajomości lub podtrzymać stare oraz przyjemnie spędzić czas 



Dowody zmiany cd. 

• SPÓJNOŚĆ 
„sąsiad Pana Władka, tego co na wózku jeździ przywiózł, 
auto załatwił, a inni sąsiedzi pomogli go przenieść, miał łzy 
w oczach”, 
„to jest mój Adam? to nie możliwe taki zaangażowany”,  
„pijaków też można poprosić o pomoc i pomogą, musimy ich 
zaprosić bo nie wiemy jaka sytuacja skłoniła ich do picia - 
może śmierć. Musimy im pomóc, odkryłam, że to normalni 
ludzie można z nimi wspólnie rozwiązać wiele problemów” 
 

• UPODMIOTOWIENIE 

„wystarczyło dać młodzieży pędzel, od siódmej rano robili”  

„młodzież do tej pory siedziała na Biedronce ... a teraz pytają 
Pani Doroto kiedy gramy”,  

 



Dowody zmiany c.d. 
„nawet nie myślałam, że to nam się uda, nawet ta nasza 
trudna młodzież, kilka dni kamienie na boisko układała, 
a sąsiad z boku to nawet już się nie czepia, bo mniej awantur 
pod jego oknami”,  
„panią od nas z tego punktu ksera w to włączyliśmy i nam 
dyplomy za darmo wydrukowała, naprawdę było warto”, 
  

• WPŁYW 
„dotarło do mnie, że dwutygodniowe moje dreptanie 
przyniosło skutek”,  
„mogłybyśmy jako liderki zorganizować kolejne wydarzenia”,  
„wiedziałam że mam siłę ale dowiedziałam się też, że 
potrafię”  
„wiele razy już miałam zrezygnować, ale jak widziałam, że 
naprawdę nam się coś udaje to chciałam więcej” 

 



Dowody zmiany c.d. 
• ANGAŻOWANIE 
„nawet nie wiedziałam, że mamy tylu chętnych do pracy 
sąsiadów i wszyscy pracują na nasz wspólny cel”, 
„na spotkanie organizacyjne nikt nie przyszedł ale kiedy 
zaczęliśmy wyciągać zakupy na podwórko zaczęli nie wiem 
skąd schodzić się sąsiedzi”, 
„trzeba informować sąsiadów bo inaczej patrzą na nas 
dziwnie, dać ludziom możliwość, szansę aby się wykazali” 
 
• KOOPERACJA 
„poczułam się jak sołtys - zdają mi relacje, poczułam się 
ważna, lubię rozwiązywać problemy”, 
„poznałam radnego i wiem, że to jest normalny człowiek, 
wysłucha, pomoże”. 

 

 



Nie wszystko złoto… 
trudności w pracy z 

mikrospołecznościami 

• „Słomiany zapał”- brak kontynuacji rozpoczętych działań 

• „Liderka gwiazda” – brak umiejętności włączania w działania 
sąsiadów, 

• Własny interes – „wziąć pieniądze a nie wykorzystując środki 
finansowe zrobić coś dla społeczności”, 

• Zaangażowanie tych samych osób, brak innych mieszkańców 
do podjęcia inicjatywy, 

• „Głęboka woda” - niewielka wiedza liderów na temat pracy ze 
społecznością. 
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