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„…Miasta, szczególnie małe i średnie znajdujące się w gorszej sytuacji niż 
większe ośrodki, borykają się z szeregiem problemów natury środowiskowej, 

gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej…

…Mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia a Program 
Rozwój lokalny, finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG 
na lata 2014 - 2021, wspiera samorządy w dążeniach do osiągnięcia tego celu.

Cel Programu: Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez 
podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup 

defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast.…”

Operator Programu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Rządowy Program Rozwój Lokalny:



Forum Ambitnych Miast



Wartość: 3,5 mln EUR
Czas realizacji: lipiec 2021 – kwiecień 2024

https://hajnowkaodnowa.pl/

Program

Hajnówka OdNowa – Zielona 
Transformacja

about:blank


- warunek: dotowana 
propozycja 

długofalowej polityki 
rozwoju opartej na 

wykorzystaniu 
endogennych 

potencjałów miejsca

Metodyka i wsparcie 
Związku Miast Polskich 

… kontynuacja
idei Hajnówki OdNowa



Cel:
włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania i wdrażania 

Planu Rozwoju Lokalnego

- współdecydowanie o zakresie działań 
projektowych, włączenie na jednym z wcześniejszych etapów pracy 

Etap przygotowania…



Co miasto otrzymało od ZMP:
wystandaryzowane narzędzie do identyfikacji interesariuszy i ich zmapowania –

Matryca mapowania interesariuszy: 

wskazanie kluczowych „dostawców” i „użytkowników” miasta 
(ocena m.in. ich wpływu, zaangażowania itp.)

- podzielonych w efekcie w grupy

Przykład: Grupa 1.: rekomendacja do angażowania przedstawicieli 
podmiotów, zachęta do utrzymywania stałych kontaktów, ścisłej współpracy i 

dobrych relacji 

Etap przygotowania cd. …



Co miasto otrzymało od ZMP cd.:

wyniki i interpretacja mapowania to punkt wyjścia do własnej refleksji i 
wyboru w gronie personelu zarządzającego procesem i miastem 

najwłaściwszych podmiotów do odpowiednich struktur partycypacyjnych

Etap przygotowania cd. …



Pierwsze spotkania szkoleniowo-
warsztatowe 

ujawniła się cecha powodująca zmianę metodyki….

Przyczyny, m.in..: 
• niechęć do wypowiedzi na forum

• słaba praca grupowa
• udział we wcześniejszych wywiadach grupowych podczas 

opracowywania programów rozwojowych, m.in. strategii 
rozwoju, LPRMH

Skutek:

zmiana na pogłębione wywiady indywidualne IDI

Etap przygotowania cd. …



ponad 30 wywiadów – spotkań IDI

Zdumiewający efekt:

bogaty zestaw przekazanych informacji, danych i ocen na 
temat Hajnówki, który posłużył do konstruowania kierunków 

rozwoju i przedsięwzięć!

Lista osób wraz z krótkimi notatkami biograficznymi 
jest elementem dokumentów programowych 

Etap przygotowania cd. …



Dodatkowo, w pracach przygotowawczych Nowej Ścieżki 
Rozwoju Hajnówki uwzględniono następujące formy 

partycypacji i włączania lokalnej społeczności:

spotkania konsultacyjne,  szkolenia i warsztaty, 
spotkania informacyjne o charakterze roboczym, 

warsztaty grupowe,  ankiety /m.in. slido.com, 
menti.com, wysłuchanie obywatelskie,  

spotkania otwarte – podsumowanie konsultacji,  
dzień otwarty dla przedsiębiorców,  

komunikacja zdalna /teams, zoom, skype/,  FB, 
ankiety internetowe, skrzynki pomysłów,  

spotkania plenerowe…
- ok. 30 narzędzi metodycznych, ok. 80 usług badawczych

Etap przygotowania cd. …



spotkania z młodzieżą w szkołach średnich…

Etap przygotowania cd. …



wysłuchanie publiczne…

Etap przygotowania cd. …



Dodatkowo, w pracach przygotowawczych Nowej Ścieżki 
Rozwoju Hajnówki uwzględniono następujące formy 
partycypacji i włączania lokalnej społeczności c.d. :

spotkania plenerowe, np. z grupą 30+ / 55-

Etap przygotowania cd. …



…uwzględniono następujące formy partycypacji i włączania 
lokalnej społeczności c.d. :

TV Podlasie – stały przekaz nt. przebiegu prac projektowych 
w tv kablowej

Etap przygotowania cd. …



stosowanie metod, narzędzi, które sprawdziły się na etapie 
przygotowawczym

…. 
oraz nowe formy….

Etap wdrożenia 
Nowej Ścieżki Rozwoju Hajnówki:



 do realizacji ok. 12 projektów - z 70 

zaproszono ngo – zaplanowano przedsięwzięcia,
a sposób ich realizacji i włączania lokalnej społeczności 

oddano środowiskom społeczników – inicjatywom 
społecznym, ruchom miejskim

 Inicjatywy sąsiedzkie

  



Konkurs ART TIME 
dla studentów Politechniki Białostockiej 

zagospodarowanie terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej /dworca/ z 
przeznaczeniem dla osób 12+ - wyjście do szkół, wychowawców, ankiety potrzeb, wizja 

młodych w terenie ze studentami   



c.d. Konkurs ART TIME 
dla studentów Politechniki Białostockiej –

zagospodarowanie terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej /dworca/:  



c.d. Konkurs ART TIME 
dla studentów Politechniki Białostockiej –

zagospodarowanie terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej /dworca/:  



Rozstrzygnięcie konkursu – do 11 listopada 2022 r.

zaproszenie młodzieży do wyrażenia swoich opinii 
do zgłoszonych prac konkursowych 

i koncepcji zagospodarowania terenu na ich potrzeby

- rekomendacje będą przekazane 
członkom jury

c.d. Konkurs ART TIME 
dla studentów Politechniki Białostockiej –

zagospodarowanie terenów zieleni wokół Hajnówki Centralnej /dworca/:  



Wizja lokalna dotycząca Lokalizacji parków kieszonkowych na 
terenie miasta Hajnówka

a) tereny zieloni należące do Gminy Miejskiej Hajnówka;

b) tereny zieloni o powierzchni od 300 m2 do 5 000 m2;

c) bliskość osiedli;

d) natężenie ruchu pieszego;

e) atrakcyjność lokalizacji.

Pierwsze parki kieszonkowe w Hajnówce



c.d. Pierwsze parki kieszonkowe w Hajnówce



- wybór lokalizacji w drodze głosowania 
mieszkańców

Przykładowe wizualizacje dostępne w sieci Internet/Google

c.d. Pierwsze parki kieszonkowe w Hajnówce



- ankieta przed złożeniem wniosku dotycząca 
tematyki – ok. 800 respondentów

Szlak hajnowski murali



c. d. Szlak hajnowskich 
murali



Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja – historycznej, jednej z 
najstarszych ulic w mieście, pretendującej do działań 

rewitalizacyjnych 

Inicjatywy sąsiedzkie



Organizacja Dnia Ulicy Wierobieja c.d.

Inicjatywy sąsiedzkie



Nosorożec /Błękitny Nosorożec/ - hajnowska muzyka 
alternatywna/rockowa

Inicjatywy sąsiedzkie



Nosorożec /Błękitny Nosorożec/ - hajnowska muzyka 
alternatywna/rockowa

„Gdyby nie dofinansowanie nie 
byłoby nas stać na wydanie nowej 
płyty w sytuacji, gdy nie zajmujemy 
się muzyką zawodowo, a jest to 
nasza pasja, której oddajemy się 
„po godzinach”. To supersprawa, że 
są fundusze na takie inicjatywy. 
Były one dla nas motywacją do 
działania, do twórczości. Tym 
bardziej, że to pierwsza nasza 
aktywność artystyczna po trudnych 
czasach pandemii.”

Dawid Wojciuk

https://www.youtube.com/watch?v=ekgqCMGR4IU&t=12s

Inicjatywy sąsiedzkie

about:blank


Hajnówka. 
Duchowa 
Witalność

- tożsamość miejsca

Ewaluacja marki 
Hajnówka –







Miejsca Aktywności Lokalnej



Przedsięwzięcia dedykowane NGOsom w otwartych 
konkursach

- śniadania biznesowe



Przedsięwzięcia dedykowane NGOsom w otwartych 
konkursach

- śniadania biznesowe



Przedsięwzięcia 
dedykowane 
NGOsom w 
otwartych 

konkursach
- Dzień GWARY



- Hajnówka jest 
Kobietą

- - wydarzenia poświęcone 
historii i tożsamości 

Hajnówki i regionu Puszczy 
Białowieskiej opowiedziane 

historią życia Simony
Kossak

Przedsięwzięcia 
dedykowane NGOsom w 
otwartych konkursach





https://hajnowkaodnowa.pl

Strona www projektu
Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja



hajnowkaodnowa.pl – możliwość komentowania 
artykułów, działań…..

Strona www projektu
Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja

about:blank


… Profesjonalne doradztwo w 
zakresie partycypacji – usługa 

wsparcia eksperckiego

- m.in. MALe, murale, włączanie 
młodzieży itd.



Dziękuję za uwagę

Magdalena Chirko
Kierownik Referatu Rozwoju
Urząd Miasta Hajnówka
mail: m.chirko@hajnowka.pl 
Tel. 85 682 64 56
www.hajnowka.pl
Facebook: Hajnówkawita
https://hajnowkaodnowa.pl/

#NowaŚcieżkaRozwojuHajnówki



Regionalne Forum Praktyków Partycypacji realizowane jest z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez 
Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
w ramach Funduszy EOG.
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