Tytuł

Rewitalizacja Rawy Mazowieckiej – innowacyjne metody tworzenia projektów
rewitalizacyjnych


Cel

Prowadzący

Zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych zasad przygotowania programów rewitalizacji, które
zostały wprowadzone m.in. ustawą o rewitalizacji z 2015 r oraz zapoznanie studentów z
możliwościami i konsekwencjami jakie niesie ze sobą opracowanie lokalnych programów
rewitalizacji na przykładzie m.in. miasta Rawa Mazowiecka.
 Zdobycie wiedzy i poznanie możliwości wykorzystania innowacyjnych metod tworzenia projektów
rewitalizacyjnych w praktyce na przykładzie miasta Rawa Mazowiecka.
 Szczegółowe opracowanie projektów rewitalizacyjnych dla Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.
 Określenie roli Systemu Przyrodniczego Miasta w kształtowaniu warunków jakości środowiska i
życia w mieście oraz uwarunkowań budowania potencjału przyrodniczego miasta, szczególnie
procesu rewitalizacji miast.
 Kształtowanie świadomości ekologicznej studentów oraz budowanie ich odpowiedzialności
obywatelskiej za stan i jakość środowiska.
Mgr Ewa M. Boryczka – koordynator,
Dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr Agnieszka Rzeńca
Barbara Skórzak

1. Problemy i zjawiska kryzysowe w mieście Rawa Mazowiecka (2 h)
 Zjawiska kryzysowe w Rawie Mazowieckiej.
 Obszar rewitalizacji – granice obszaru i koncentracja problemów.
 Planowane działania rewitalizacyjne.
 Sukcesy i trudności w zarządzaniu procesami rewitalizacji.
2. Wizyta studialna w obszarze rewitalizacji (3 h)
3. Uwarunkowania procesu rewitalizacji miast w Polsce (2 h)

Program

 Identyfikacja roli samorządu w procesie rewitalizacji.
 Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne procesu rewitalizacji.
4. Partycypacja i partnerstwo w procesie rewitalizacji (2 h)
5. Kreatywne metody tworzenia projektów rewitalizacyjnych (warsztat 5 h)
 Wprowadzenie do warsztatów metodą design thinking.
 Tworzenie projektów rewitalizacyjnych – metodą 5 kroków.
6. Rewitalizacja miast jako instrument renaturalizacji terenów zieleni i budowania
systemu przyrodniczego miast. Studium przypadku miasta Rawa Mazowiecka
(warsztat 2 h)
 Usługi ekosystemów – nowy wymiar funkcji środowiska przyrodniczego.
 System przyrodniczy miast – istota i funkcje oraz znaczenie dla budowania usług
ekosystemów.
 System przyrodniczy miasta Rawa Mazowiecka .
 Rola rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w procesie budowania systemu
przyrodniczego miasta.

Terminy spotkań

16 godzin dydaktycznych
02.12.2016 godz. 8 (piątek)
03.12.2016 godz. 8 (sobota)
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