
Przykłady projektów rewitalizacyjnych z zakresu działań społecznych (miękkich) 
 

Poniżej przedstawione zostały przykłady przedsięwzięć o charakterze społecznym, które mogą 
stanowić dla Państwa inspirację na etapie przygotowywania własnych projektów 
rewitalizacyjnych.  
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne o charakterze społecznym powinny być silnie powiązane  
z miejscem, obiektem, przestrzenią, na której przeprowadzona będzie rewitalizacja w ujęciu 
infrastrukturalnym.  
 
 
Reintegracja społeczna i zawodowa  mieszkańców:  

1. Kursy, szkolenia, warsztaty zawodowe, 
2. Imprezy promujące trzeźwość, profilaktykę alkoholową, 
3. Działania służące integracji społeczno-zawodowej osób z niepełno sprawnościami,  
4. Przedsięwzięcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych, samotnych matek,  
5. Promocja postaw przedsiębiorczych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej,   
6. Warsztaty ze specjalistami (np. psycholog, pedagog, pielęgniarka), 
7. Warsztaty / zajęcia wzmacniające samoocenę dla osób borykających się z przemocą, 
8. Warsztaty z planowania własnego budżetu, analizowania zysków i strat, umiejętności 

analizowania teraźniejszości pod kątem przyszłości, 
9. Warsztaty, zajęcia z zakresu np. planowania przyszłości, zabezpieczania się na 

przyszłość i nauka robienia zapasów, 
10. Promocja macierzyństwa, tacierzyństwa. 

 
Bezpieczeństwo:  

1. Akcja promocyjna poprawiająca widoczność na drodze, opracowanie znaku 
poprawiającego widoczność pieszych i rowerzystów, happening bezpieczeństwa,   

2. Poprawa wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego poprzez realizacje publicznych 
konkursów z wiedzy o ruchu drogowym, 

3. Akcje promujące bezpieczne korzystanie z dróg przez uczniów,  
4. Kursy pierwszej pomocy,  
5. Szkolenia, prelekcje, akcje promocyjne poprawiające bezpieczeństwo na drogach, 
6. Samoobrona dla seniorów, 
7. Szkolenia z ochrony przed przestępczością on-line (np. metoda na wnuczka),  
8. Prelekcje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, np. Policja, Straż Pożarna. 

 
Aktywizacja społeczna 

1. Plenery malarskie,   
2. Pikniki rodzinne, 
3. Zajęcia hobbystyczne,  
4. Wspólne gry, zabawy (np. szachy), 
5. Uniwersytet 3 wieku,  
6. Organizacja festynów, spotkań mieszkańców,  
7. Organizacja warsztatów kulinarnych,  
8. Pokazy, występy,  
9. Spotkania organizacji pozarządowych, pokazy, promocja oferty,   
10. Pokazy umiejętności mieszkańców,  
11. Festyny ekologiczne, 
12. Przedsięwzięcia w zakresie patriotyzmu lokalnego, nt. „tu mieszkam”, „kocham Jelenią 

Górę”.   
 
Aktywizacje mieszkańców (wspólnot, spółdzielni)  

1. Spotkania mieszkańców (wspólne spędzania czasu, wspólne posiłki, gotowanie),  



2. Pikniki rodzinne,  
3. Spotkania z ciekawymi ludźmi,  
4. Zorganizowane zajęcia rekreacyjne dla dzieci i rodziców, 
5. Dni otwarte,   
6. Wspólne nasadzania roślin, inicjatywa lokalna,  
7. Promocja zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

 
Przedsięwzięcia na bazie dziedzictwa kulturowego 

1. Inicjatywy rozwijające potencjał lokalnych społeczności, organizacja wydarzeń 
aktywizujących mieszkańców, promocja lokalnego dziedzictwa historycznego, 
przyrodniczego i kulturowego, 

2. Wystawy, plenery malarskie,  
3. Warsztaty rękodzielnicze,  
4. Pokazy umiejętności, rzemiosła, wytworzenia ozdób, 
5. Udostępnianie obiektów zabytkowych online, 
6. Opracowanie audio przewodników,  
7. Spotkania pasjonatów lokalnej kultury, tradycji. 

  
  


