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1. WPROWADZENIE 

Niniejszy raport stanowi finalne sprawozdanie z prac nad projektem CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitali-

zowanego Rynku i jego otoczenia. Raport sporządzony został w ramach zamówienia pn. Kompleksowe przeprowa-

dzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii społecznej w ramach projektu pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług 

Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i spo-

łeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Zamówienie objęło trzy części: 

A. Przeprowadzenie badań opinii społecznej oraz sporządzenie Raportu Końcowego (Raport Końcowy A).  

B. Przeprowadzenie warsztatów diagnostyczno-projektowych oraz spotkań konsultacyjnych (Raport Koń-

cowy B).  

C. Opracowanie dokumentu finalnego z całości zrealizowanego zamówienia zwanego Sprawozdaniem Koń-

cowym (Sprawozdanie Końcowe). 

Powyższe części stanowią spójny zestaw dokumentów wzajemnie powiązanych. W niniejszym Sprawozdaniu Koń-

cowym występują odwołania do przytoczonych raportów z uwagi na ich szczegółowość w zakresie opisu wyników 

badania ilościowego (Raport Końcowy A) oraz przebiegu procesu partycypacyjnego (Raport Końcowy B). 

W Sprawozdaniu Końcowym zawarto: 

 Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w trakcie realizacji zamówienia wraz z ich wynikami 

– zestawienie procesu partycypacyjnego zawiera wykaz konsultacji, a następnie ich opis z uwzględnie-

niem wyjaśnienia metody, grupy docelowej, czasu realizacji, wyniku konsultacji (odniesienie do kluczo-

wych uwag) oraz z komentarzem Wykonawcy w zakresie zasadności danej metody – w tym jej mocnych 

i słabych stron.  

 Modelowy Projekt Programu Rzeczowo-Czasowego Centrum dla Młodzieży „CUMA” przygotowany na 

podstawie dotychczasowych działań w ramach Projektu – przede wszystkim z grupą pilotażową, ale także 

w oparciu o przeprowadzone spotkania i warsztaty z różnymi grupami interesariuszy. Ta część raportu 

zawiera opis elementów związanych z funkcjonowaniem CUMA – od kwestii przestrzennych (lokalu), 

przez grupę docelową po program funkcjonowania, a także opis zaangażowania młodzieży do ożywienia 

przestrzeni publicznej chorzowskiego rynku, jak również tworzenie platform porozumienia w ramach 

CUMA. 
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 Załączniki – dokumentację zdjęciową z działań realizowanych w ramach projektu, a także scenariusze ba-

dań jakościowych przeprowadzonych w ramach sporządzania niniejszego sprawozdania – przeprowa-

dzono swoistą ewaluację dotychczasowych działań w ramach CUMA w oparciu o następujące metody ba-

dawcze: obserwację nieuczestniczącą podczas zajęć z młodzieżą (obserwatorka przyjęła pozycję osoby 

niezaangażowanej w zajęcia, nie była uczestnikiem, bacznie obserwowała przebieg zajęć, sporządzając 

notatki w oparciu o zaobserwowane elementy: przebieg wydarzeń, występujące sytuacje, zachowania 

uczestników takie, jak cytaty czy mowa ciała) oraz indywidualne wywiady pogłębione z pracownikiem 

projektu, trojgiem opiekunów grupy pilotażowej oraz trojgiem uczestników grupy pilotażowej. Badania 

te pozwoliły na ocenę dotychczasowych działań i znacznie przyczyniły się do powstania rekomendacji 

w zakresie funkcjonowania CUMA. 
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2. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

W trakcie trwania projektu zrealizowano szereg konsultacji społecznych, które obejmowały zarówno metody ilo-

ściowe, jak i jakościowe. Wśród zastosowanych metod dominowały spotkania i warsztaty, choć ilościowo najwięcej 

osób wzięło udział w badaniach ankietowych. Poniższa tabela przedstawia wykaz zrealizowanych konsultacji  

w kolejności chronologicznej.  

Tabela 1. Zestawienie konsultacji społecznych zrealizowanych w ramach projektu 

Lp. Metoda Grupa docelowa Termin realizacji 

1 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) młodzież 08-11-2016 

2 Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Chorzowska Rada Seniorów 22-11-2016 

3 Badanie ankietowe PAPI/CAWI młodzież XII 2016 – II 2017 

4 Spotkania konsultacyjno-informacyjne młodzież XII 2016 

5 Spotkania konsultacyjno-informacyjne mieszkańcy Chorzowa 
01-12-2016 
02-12-2016 
05-12-2016 

6 Warsztaty (1) 
organizacje pozarządowe i podmioty pu-
bliczne 

12-12-2016 
13-12-2016 

7 Spotkanie konsultacyjne (1) przedsiębiorcy 12-12-2016 

8 Warsztaty (2) 
organizacje pozarządowe i podmioty pu-
bliczne 

16-02-2017 
17-02-2017 

9 Spotkanie konsultacyjne (2) przedsiębiorcy 16-02-2017 

10 Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) mieszkańcy Chorzowa 21-04-2017 

11 Badanie ankietowe PAPI/CAWI mieszkańcy Chorzowa V-VI 2017 

12 Warsztaty partycypacyjne 
młodzież grupy pilotażowej, mieszkańcy 
i przedsiębiorcy spod adresu ul. Wolności 3 

17-05-2017 
31-05-2017 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach badań kilkukrotnie wiązano ze sobą kilka metod konsultacji. Miało to miejsce w związku z realizacją obu 

badań ankietowych. Punktem wyjścia do realizacji tych badań było przeprowadzenie badań jakościowych w formie 

zogniskowanych wywiadów grupowych. Następnie na ich podstawie opracowano kwestionariusze badań ilościo-

wych. Z kolei jednym ze sposobów dystrybucji kwestionariuszy wśród młodzieży była organizacja spotkań konsul-

tacyjno-informacyjnych w szkołach, a w przypadku badań z mieszkańcami – podczas pikników dzielnicowych. 

W związku z tym, że podejście to zastosowano dwukrotnie, poniżej opisano je szczegółowo w odniesieniu do obu 

grup docelowych. 

Zogniskowany wywiad grupowy (z języka angielskiego focus group interview – FGI) był dyskusją w grupie celowo 

dobranych osób (chorzowskiej młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Chorzowa), prowadzoną przez moderatora 

na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza, odrębnego dla poszczególnych grup – młodzieży i dorosłych 

mieszkańców. Rozmowa skoncentrowana była wokół określonego tematu, jej przebieg zarejestrowano za pomocą 

dyktafonu, co umożliwiło późniejsze sporządzenie transkrypcji. W trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych 

moderator zadawał pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, które próbowały wyjaśnić/zrozumieć dane 

zjawiska, opinie i postawy badanych.  
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W zogniskowanym wywiadzie grupowym uczestniczyło ośmioro uczniów szkoły ponadgimnazjalnej ulokowanej na 

obszarze rewitalizacji Centrum w Chorzowie. Z kolei w drugim FGI udział wzięło dziesięcioro dorosłych mieszkań-

ców Chorzowa, reprezentujących różne środowiska. Przeprowadzone wywiady stanowiły punkt wyjścia do stwo-

rzenia scenariuszy badań ankietowych, które przeprowadzono w formule PAPI oraz CAWI. 

Badanie ankietowe PAPI (z ang. Pen and paper interview) to bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy. 

Narzędziem badawczym w realizacji badania techniką PAPI jest kwestionariusz badawczy w formie papierowej. 

Badanie to przeprowadzono na dwa sposoby: bezpośrednio przekazując respondentom ankietę oraz służąc im 

pomocą w analizie pytań, co umożliwiło wytłumaczenie ewentualnych niejasności, a także pozwoliło na ogranicze-

nie braków w ankietach. Drugim sposobem z kolei była dystrybucja ankiet wraz z urnami w budynkach użyteczno-

ści publicznej, pozwalająca respondentom na swobodne, samodzielne wypełnienie ankiety.  

Badanie ankietowe CAWI (z ang. Computer-Assisted Web Interview) jest wspomaganym komputerowo wywiadem, 

realizowanym przy pomocy strony WWW. Polega ona na przesłaniu za pomocą sieci pytań kwestionariuszowych, 

które są pobierane ze strony internetowej organizatora badania do dowolnego miejsca, w jakim znajduje się re-

spondent, posiadający sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu. Ankietowani za pośrednictwem tej techniki 

samodzielnie odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie. Oprogramowanie dbało o to, by respondent nie pominął 

pewnych pytań. Odpowiedzi udzielane przez badanych zostały zarejestrowane na serwerze. 

Formułę PAPI oraz CAWI zastosowano do obu rodzajów badań. Niemniej jednak dystrybucja ankiet w przypadku 

każdego z badań była inna, co omówiono poniżej: 

Badanie ankietowe chorzowskiej młodzieży: Badanie przeprowadzono od grudnia 2016 do lutego 2017 roku. Pod-

czas badania formułę PAPI wdrożono podczas spotkań konsultacyjno-informacyjnych w pięciu szkołach ponadgim-

nazjalnych ulokowanych na obszarze rewitalizacji (spotkania te opisano w dalszej części raportu). Ponadto w 18 

miejscach użyteczności publicznej umieszczono urny oraz zestawy ankiet, aby chętni wypełnili je samodzielnie. 

Wśród tych lokalizacji znalazły się: 

1. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących 

2. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (III Liceum Ogólnokształcące) 

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Oskara Langego 

4. Chorzowskie Centrum Kultury 

5. IV Liceum Ogólnokształcące 

6. Młodzieżowy Dom Kultury 

7. Młodzieżowy Dom Kultury Batory 

8. Powiatowy Urząd Pracy 

9. Starochorzowski Dom Kultury 
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10. Zespół Szkół Budowlanych 

11. Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej 

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 

14. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 

15. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 

16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 

17. Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko 

18. Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta 

Hlonda 

W celu dotarcia do szerszej grupy respondentów, narzędzie badawcze powstało również w formule CAWI, a link 

dystrybuowano zarówno poprzez stronę CUMA i Urzędu Miasta, jak również przesyłając go do powyższych placó-

wek oraz placówek edukacyjnych, w których kształcą się osoby dorosłe (w tym także do uczelni wyższych). Pod-

mioty te własnymi kanałami przekazywały informację potencjalnym respondentom.  

Łącznie w badaniach ankietowych młodzieży udział wzięło 711 osób – 585 wypełniło ankietę PAPI, a 126 – CAWI. 

Po weryfikacji poprawności wypełnienia formularzy analizie poddano 647 ankiet.  

Badanie ankietowe mieszkańców Chorzowa: Badanie przeprowadzono w maju 2017 roku. Podczas badania formułę 

PAPI wdrożono w trakcie czterech pikników dzielnicowych organizowanych w ramach projektu CUMA1. Pikniki od-

były się w czterech różnych dzielnicach miasta, przez co umożliwiły dotarcie do szerokiej grupy mieszkańców. Pod-

czas pikników ankieterzy mieli do dyspozycji namiot i stolik, przy którym mieszkańcy wypełniali ankiety w obecno-

ści ankieterów. Ponadto ankieterzy zapraszali do uczestnictwa w badaniu osoby przebywające na terenie pikniku, 

z dala od wspomnianego stoiska. Dzięki obecności ankietera/przedstawiciela Wykonawcy mieszkańcy mogli zada-

wać pytania, aby wyjaśnić pewne wątpliwości co do zakresu ankiety. Ankietę dla mieszkańców Chorzowa również 

udostępniono w wersji internetowej (CAWI) na stronie CUMA i Urzędu Miasta, a także rozesłano do lokalnych me-

diów.  

Łącznie w badaniach ankietowych mieszkańców Chorzowa udział wzięło 417 osób – 380 wypełniło ankietę PAPI,  

a 37 – CAWI. Po weryfikacji poprawności wypełnienia formularzy analizie poddano 415 ankiet.  

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w drodze badań ilościowych opisano szczegółowo w Raporcie 

Końcowym A. 

                                                                 

1 Więcej informacji na temat pikników: http://cuma.chorzow.eu/majowe-pikniki-2017/  
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Wnioski: 

Wykonawca zauważa, że dobrym podejściem do przygotowania ankiety było przeprowadzenie zogniskowanego 

wywiadu grupowego, jako punktu wyjścia do stworzenia narzędzia badawczego. Umożliwiło to zebranie wstęp-

nych opinii, możliwych pojawiających się aspektów i ustrukturyzowanie ich. 

Badanie wykazało, że ankieta w wersji internetowej była znacznie bardziej popularna wśród młodzieży, aniżeli 

ogółu mieszkańców Chorzowa. Stąd można wnioskować, że młodzież okazała się lepszą grupą docelową elektro-

nicznego narzędzia badawczego, co zapewne wynika z jej większej swobody i otwartości w zakresie korzystania  

z mediów i sprzętu elektronicznego. Zaletą tego typu formuły jest również „wymuszenie” na respondencie udzie-

lenia odpowiedzi na każde pytanie, poprzez zastosowanie obligatoryjności pytań w oprogramowaniu. Ponadto, 

w przypadku konieczności stosowania przejść, ankieta internetowa kształtuje się w zależności od zaznaczanych 

odpowiedzi. 

Należy zauważyć, że w przypadku badania młodzieży wystąpił znacznie wyższy odsetek ankiet niepełnych (zawie-

rających braki w odpowiedziach na pytania). Wynikać to może z faktu, że podczas badania ankietowego umożli-

wiono respondentom wypełnienie ankiety bez asysty ankietera, tj. np. w budynkach użyteczności publicznej. Choć 

rozwiązanie takie ma zaletę w postaci większej dostępności ankiety, to jednak brak kontroli nad jakością udziela-

nych odpowiedzi, w tym nad stopniem wypełnienia ankiety sprawia, że może okazać się ono nieefektywne. 

Znacznie bardziej efektywne okazało się badanie przeprowadzone z mieszkańcami podczas pikników, gdy ankiete-

rzy asystowali respondentom, pilnowali, aby nie pomijali oni pytań, wyjaśniali wątpliwości, jeśli treść była niezro-

zumiała. Zaowocowało to bardzo wysokim odsetkiem poprawnie wypełnionych ankiet. Prawdopodobnie wpływ na 

to miała również możliwość rozmowy z mieszkańcami na temat CUMA, poprzedzająca ankietę – możliwe było wy-

jaśnienie po krótce idei CUMA, aby respondenci wypełniali ankietę, posiadając pewien zarys tematyki. Sprawdziło 

się to również podczas przeprowadzania ankiety w szkołach – wstęp w postaci omówienia założeń CUMA, podczas 

którego zachęcano młodzież do interakcji, zadawania pytań, sprawił, że łatwiej było im wypełnić ankietę w drugiej 

części spotkania. 

Spotkania konsultacyjno-informacyjne 

Podczas realizacji projektu na różnych etapach, w różnych celach odbywały się spotkania konsultacyjno-informa-

cyjne adresowane do różnych grup odbiorców.  

 Spotkania konsultacyjno-informacyjne z chorzowską młodzieżą jako element przeprowadzania badania ankieto-

wego, opisanego w poprzedniej części raportu. Łącznie 20 spotkań odbyło się podczas lekcji w pięciu szkołach, 
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w grupach stanowiących co najwyżej komplet uczniów w klasie (tj. od kilku do trzydziestu kilku osób). Szkoły, 

w których zrealizowano zajęcia, to:  

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie, 

 Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. M. Dąbrowskiej, 

 Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Im. Kard. Prymasa Augusta 

Hlonda,  

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego,  

 Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko. 

W pierwszej części spotkania prowadząca przedstawiała ideę CUMA, podczas gdy młodzież mogła komentować, 

zadawać pytania i wyrażać opinie na ten temat. W drugiej części spotkania uczniowie otrzymali kwestionariusze 

ankiet. Dzięki obecności w sali przedstawicielki Wykonawcy w razie wątpliwości odnośnie do treści narzędzia za-

dawali pytania, co pozwoliło na ograniczenie braków w ankiecie. W przypadku zakończenia ankiety przed końcem 

lekcji prowadząca zachęcała młodzież do dalszej dyskusji na temat powstającej CUMA, a także możliwości spędza-

nia czasu wolnego w Chorzowie. Młodzież wielokrotnie zgłaszała, że w Chorzowie brakuje dla nich miejsca – żało-

wali, że zamknięto restaurację McDonald’s w centrum miasta, która stanowiła dla nich ważny punkt spotkań. Przy-

znawali, że czas wolny spędzają w domu lub przesiadują np. na przystankach albo jeżdżą do innych miast – prze-

ważnie do Katowic, gdzie przechadzają się po centrach handlowych. Wyrażali różne opinie na temat powstania 

CUMA – przeważnie byli zainteresowani, choć pojawiły się również obawy, że będzie to miejsce skierowane do 

„najlepszej młodzieży”, tej wyróżniającej się, z najlepszych szkół, że będzie elitarne i niedostępne. W kwestiach 

komunikacyjnych zauważono, że warto, by CUMA komunikowała się z młodzieżą ich językiem, na ich sposoby,  

a więc poprzez media i aplikacje społecznościowe, np. Snapchat. 

 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne z Chorzowską Radą Seniorów odbyło się na początku prac nad projektem. 

Było to pierwsze spotkanie w całym cyklu konsultacji. Uczestniczyła w nim liczna reprezentacja Chorzowskiej 

rady Seniorów (17 osób), przedstawicielki Urzędu Miasta Chorzów oraz przedstawicielka Wykonawcy.  

Z uwagi na fakt, że na tym etapie prac konsultowano również projekt dokumentu Lokalnego Programu rewita-

lizacji Chorzowa 2023 (aktualizacja 2016 r.) spotkanie dotyczyło zarówno tematyki CUMA, jak i omawianego 

opracowania. Po omówieniu projektu LPR spotkanie przyjęło formę przede wszystkim rozmowy na temat funk-

cjonowania i tworzenia CUMA. Uczestnicy spotkania z zaangażowaniem wypowiadali się na temat relacji mię-

dzypokoleniowych, proponowali sposoby, w jakie mogliby się włączyć w projekt CUMA. Podczas dyskusji se-

niorzy podnieśli szereg ciekawych spostrzeżeń odnoszących się do funkcjonowania grup społecznych osób star-

szych i młodzieży oraz potencjalnych szans na integrację i współpracę. Zaproponowali między innymi, by mło-

dzieży pomagali emerytowani nauczyciele. Podsumowując, tego rodzaju wydarzenie okazało się całkiem 

owocne, a seniorzy sami zaproponowali, aby w przyszłości organizować takie spotkania także z grupą mło-

dzieży, aby wspólnie podejmować dialog.  
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 Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami odbyły się na początku grudnia 2016 roku. Dotyczyły pro-

jektu dokumentu Lokalnego Programu rewitalizacji Chorzowa 2023 (aktualizacja 2016 r.). W sumie odbyły się 

3 spotkania, o których informowano na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów, w prasie lokalnej, w for-

mie plakatów w przestrzeni miasta (zarówno na zewnątrz, jak i w środku obiektów). Łącznie w trzech spotka-

niach udział wzięło dziewięcioro interesariuszy (wyłączając organizatorów i prowadzących spotkania). Podczas 

spotkania przedstawiciel Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej opracowującej aktualizację LPR omawiał doku-

ment, a uczestnicy mieli możliwość zadawać pytania czy zgłaszać zastrzeżenia i propozycje. Mimo niewielkiej 

frekwencji spotkania obfitowały w dyskusje na temat zapisów dokumentu, a w efekcie zgłoszono 3 wnioski 

z uwagami do projektu opracowania. Podsumowując, należy zauważyć, że pomimo przeprowadzonej szerokiej 

kampanii informacyjnej spotkania nie cieszyły się dużym zainteresowaniem, co przejawiło się niską liczbą 

uczestników na każdym z trzech wydarzeń. Jednak osoby, które przyszły na konsultacje, były żywo zaintereso-

wane tematem i ochoczo dyskutowały na temat projektu LPR.2  

Omówione powyżej spotkania informacyjno-konsultacyjne z seniorami oraz z mieszkańcami Chorzowa przeprowa-

dzono w odpowiednim okresie – na etapie konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Metody te oce-

nia się za zasadne, gdyż stanowią możliwość bezpośredniego udziału w pracach nad dokumentem, jakim jest LPR 

– uczestnicy mogą przede wszystkim w sposób przystępny zapoznać się z treścią dokumentu, dzięki czemu łatwiej 

jest im się odnieść do jego zapisów i postanowień. Zauważa się, że liczba uczestników spotkania z seniorami była 

odpowiednia, ponieważ umożliwiała żywą dyskusję na poruszane tematy, co najprawdopodobniej byłoby utrud-

nione w przypadku zbyt dużej frekwencji (gdy zwiększyłby się dystans pomiędzy prowadzącym a uczestnikami, 

uczestnicy mogliby być bardziej onieśmieleni publicznością), a z drugiej strony w zbyt małym gronie burza mózgów 

mogłaby być mało skuteczna i niezbyt obfita w pomysły i uwagi. Z kolei pomimo szerokiej kampanii informacyjnej 

o spotkaniach otwartych skierowanych do mieszkańców, mimo organizowania ich w godzinach popołudniowych, 

nie cieszyły się one zbyt dużym zainteresowaniem. Warto zatem przeanalizować zastosowane kanały informacji 

bądź też formy przekazywania informacji o spotkaniu, aby stały się one atrakcyjniejsze dla większej grupy odbior-

ców.  

  

                                                                 

2 Pełny opis przeprowadzonych konsultacji znajduje się w opracowaniu pn. „Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu do-
kumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa 2023 (aktualizacja 2016 r.)” http://cuma.chorzow.eu/wp-content/uploads/2016/12/Ra-
port_z_Konsultacji_LPR.pdf  

http://cuma.chorzow.eu/wp-content/uploads/2016/12/Raport_z_Konsultacji_LPR.pdf
http://cuma.chorzow.eu/wp-content/uploads/2016/12/Raport_z_Konsultacji_LPR.pdf
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 Spotkania z przedsiębiorcami 

Poza wskazanymi powyżej spotkaniami zorganizowano kolejne spotkania z inną grupą – lokalnymi przedsiębior-

cami. Łącznie miały miejsce dwa tego typu wydarzenia – pierwsze w grudniu 2016 roku, a drugie w lutym 2017 

roku. Tematyka spotkań obejmowała wyłącznie kwestie CUMA (już nie Lokalnego Programu Rewitalizacji), a ich 

celem było nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami, co szerzej opisano w Raporcie Końcowym B. 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło trzech przedsiębiorców, w związku z czym przyjęło ono formę dyskusji  

w jednej grupie (przedsiębiorcy, moderatorka, przedstawicielka urzędu). W drugim spotkaniu liczba uczestników 

była czterokrotnie większa, co umożliwiło organizację pracy w grupach (przejście do formy zbliżonej do warsztato-

wej), skupienie się na poszczególnych zagadnieniach, wymianę różnorodnych opinii i zachęcało przedsiębiorców 

do aktywności. Zauważono istotne różnice pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem – pierwsze, głównie z uwagi 

na małą liczbę uczestników, było mniej żywe i mniej owocne niż drugie spotkanie, które przyniosło bogatsze 

efekty3.  

Organizując pierwsze i drugie spotkanie, w podobny sposób docierano do respondentów – kontaktowano się 

z nimi przede wszystkim drogą mailową i telefoniczną, zakładając, że bezpośredni kontakt będzie najskuteczniej-

szy. Zebrano dane do około 200 podmiotów gospodarczych z Chorzowa i poinformowano je o wydarzeniu. Praw-

dopodobnie przyczyną niskiej frekwencji na pierwszym spotkaniu był niefortunny termin – podczas rozmów 

z przedstawicielami firm wielokrotnie otrzymano informację, że koniec roku jest intensywnym okresem, w którym 

trudno jest wygospodarować czas na dodatkowe, tego typu aktywności. Z kolei wyraźnie większa frekwencja na 

spotkaniu w lutym wskazuje na to, że termin ten był dogodniejszy. Zaleca się zatem organizowanie tego typu wy-

darzeń w innym okresie niż koniec roku.  

W wyniku spotkań z przedsiębiorcami możliwe było zidentyfikowanie ich oczekiwań oraz możliwości włączenia ich 

w funkcjonowanie CUMA. Przedsiębiorcy z jednej strony chętnie przyjęliby młodzież do swoich firm w ramach 

praktyk czy bezpłatnej pomocy, lecz z drugiej wyrazili chęć podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, aby te 

osoby móc odpowiednio przygotować do pracy zawodowej. 

  

                                                                 

3 Przebieg spotkań opisano dokładniej w raportach im poświęconych, sporządzonych bezpośrednio po spotkaniach. 
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Warsztaty 

W ramach zamówienia zrealizowano również warsztaty – były to inicjatywy bogatsze od powyższych spotkań  

w tym znaczeniu, że poza wprowadzeniem informacyjnym zawierały rozbudowaną pracę uczestników, która sta-

nowiła sedno wydarzenia.  

 Warsztaty z organizacjami pozarządowymi i podmiotami publicznymi działającymi na terenie Chorzowa – te dwu-

dniowe warsztaty zorganizowano dwukrotnie – w grudniu 2016 roku i w lutym 2017 roku. Do udziału w spo-

tkaniach zaproszonych zostało około 100 podmiotów wpisujących się w grupę docelową. Większość z nich zi-

dentyfikowano w odpowiednich bazach danych, natomiast część wyszukiwano, dowiadując się o inicjatywach 

lokalnych w Chorzowie, kontaktując się z lokalnymi działaczami i dopytując o dalsze kontakty. Do uczestników 

docierano przede wszystkim mailowo i telefonicznie, ale także drogą pocztową czy poprzez media. Podczas 

pierwszego zestawu warsztatów (w grudniu) odnotowano udział łącznie 19 osób przez dwa dni. Z kolei w sesji 

lutowej uczestniczyły 42 osoby przez 2 dni. Podobnie jak w przypadku spotkań z przedsiębiorcami, termin gru-

dniowy okazał się mniej atrakcyjny niż lutowy, czego rezultatem była wyraźnie niższa frekwencja. Wobec czego 

zaleca się organizację tego typu przedsięwzięć w innym terminie niż zakończenie roku kalendarzowego.  

Zauważa się jednak, że spotkania te były zdecydowanie zasadne. Dzięki zaangażowaniu różnego typu uczestni-

ków – zarówno społeczników, jak i przedstawicieli podmiotów publicznych takich, jak np. urzędu pracy, ośrodka 

pomocy społecznej, policji, szkół, instytucji kultury i innych, możliwe było uzyskanie szerokiego spektrum opinii 

i perspektyw. Uczestnicy pracowali w grupach mieszanych – starano się w dużej mierze tak skonstruować 

grupy, aby specjaliści w danym aspekcie nie dominowali w danej grupie, by zapewnić różnorodność opinii 

i uniknąć narzucania konkretnego punktu widzenia. Wykonawca ocenia, że taka organizacja warsztatów sprzy-

jała produktywności uczestników, dała efekt w postaci przemyślanych pomysłów i spostrzeżeń. Dzięki współ-

pracy podczas warsztatów nawiązano także pierwsze kontakty z organizacjami społecznymi i lokalnymi działa-

czami, których zaproszono później, tworząc sieć współpracy trzeciego sektora (więcej informacji na ten temat 

znajduje się w Raporcie Końcowym B). Podsumowując, warsztaty te okazały się skuteczne – przyczyniły się do 

uzyskania cennych uwag, spostrzeżeń i pomysłów związanych z funkcjonowaniem CUMA i ułatwiły networking 

pomiędzy uczestnikami spotkania. 

 Warsztaty partycypacyjne z młodzieżą CUMA oraz mieszkańcami budynku przy ul. Wolności 3 – „Sąsiedzka po-

południówka przy kawie” to spotkanie warsztatowe zorganizowane w dwóch częściach. Do udziału zaproszono 

młodzież z grupy pilotażowej CUMA, a także osoby związane z budynkiem przy ul. Wolności 3 – mieszkańców 

i przedsiębiorców. Na spotkania przybyła młodzież oraz mieszkańcy – w pierwszym z nich udział wzięły 23 

osoby, a w drugim – 11.  
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Dzięki zaangażowaniu architekta specjalizującego się w planowaniu partycypacyjnym zastosowano metodę włą-

czającą uczestników w planowanie lokalu. Szerokie spojrzenie architekta na omawiany aspekt sprawiło, że spotka-

nie nie ograniczało się do samego projektowania lokalu, lecz do analizy potrzeb i pożądanych funkcji, oczekiwań 

związanych z lokalem oraz wszystkich innych aspektów, mających wpływ na sposób urządzenia i ergonomię prze-

strzeni lokalu CUMA.  

Wykonawca zauważa, że tego typu inicjatywa jest ważnym elementem w budowaniu poczucia przywiązania do 

danego miejsca – chcąc stworzyć lokal CUMA przyjazny dla młodzieży, zaproszenie jej do współpracy jest wręcz 

koniecznością. Warto dodać także, że dobrym krokiem jest nawiązanie kontaktu z mieszkańcami i przedsiębior-

cami – zapraszając ich do współpracy, zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych konfliktów, 

a także zachęca i umożliwia wyrażenie własnej opinii w sprawie, która bezpośrednio dotyczy tego typu interesa-

riuszy.  

Warsztaty odbyły się w maju 2017 roku. Wykonawca uważa, że pora roku sprzyjała organizowaniu tego typu spo-

tkania – umożliwiła wizję także na zewnątrz budynku. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę inne elementy zamó-

wienia, zauważa się, że do prac koncepcyjnych architekt przystępował w tym samym czasie, gdy trwała ankietyza-

cja mieszkańców Chorzowa. Ankieta poruszała kwestie, które także pojawiały się na warsztatach partycypacyjnych. 

Być może bardziej zasadnym byłoby przeprowadzenie tego typu warsztatów po zakończeniu etapu A zamówienia, 

a więc mając gotowy raport z badania opinii młodzieży oraz mieszkańców Chorzowa odnośnie do oczekiwań zwią-

zanych z CUMĄ. 

Szczegółowy przebieg oraz wynik obu warsztatów partycypacyjnych przedstawia raport sporządzony przez archi-

tekta – moderatora, zatytułowany B.4 wytyczne dot. lokalu CUMA. 
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3. MODELOWY PROJEKT PROGRAMU RZECZOWO-CZASOWEGO 
CENTRUM DLA MŁODZIEŻY CUMA 

Modelowy Projekt Programu Rzeczowo-Czasowego Centrum dla Młodzieży „CUMA” wypracowany został na pod-

stawie informacji o pilotażowych działaniach, obserwacji nieuczestniczącej oraz w oparciu o wyniki badań jako-

ściowych zrealizowanych w listopadzie 2018 roku. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone zo-

stały z: 

 Pracownikiem projektu z ramienia Urzędu Miasta Chorzów (2); 

 Mentorami grupy pilotażowej (3); 

 Członkami grupy pilotażowej (3).  

Modelowy Projekt Programu Rzeczowo-Czasowego Centrum dla Młodzieży „CUMA” omawia szereg elementów 

związanych z funkcjonowaniem CUMA, wykorzystanie kreatywności i potencjału młodych ludzi do ożywienia prze-

strzeni publicznej chorzowskiego Rynku oraz tworzenie platform porozumienia w ramach CUMA.  

3.1. ELEMENTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM CUMA 

3.1.1. Lokal CUMA  

 

Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Mło-

dzieży CUMA mieści się w pomieszczeniach kamienicy przy ulicy 

Wolności w 3 w Chorzowie, które przez dłuższy czas były nieużytko-

wane. W trakcie realizacji projektu odbyła się „Sąsiedzka popołu-

dniówka przy kawie” – dwa spotkania projektowe dla młodzieży 

grupy pilotażowej CUMA oraz mieszkańców kamienicy. Ich efektem 

było wypracowanie wytycznych dotyczących zaadoptowania po-

mieszczenia, jego rozkładu czy też wyposażenia.  

Ta CUMA, która powstała, podzielona 

na część warsztatową, część do nauki 

oraz to, że jest aneks kuchenny to tak 

naprawdę zostało wszystko opraco-

wane i wymyślone przez młodzież, 

która sobie zażyczyła, że to ma w ten 

sposób wyglądać. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z pra-
cownikiem projektu 

 

To, jak wyglądać ma CUMA, jest odpowiedzią na potrzeby chorzowskiej młodzieży. Docelowo, lokal przy ulicy Wol-

ności 3 podzielony został na kilka części, z której każda ma pełnić inną funkcję i umożliwiać prowadzenie różnych 

form aktywności. 

Adaptacja lokalu CUMA wymagała większych kosztów finansowych niż pierwotnie założono. Środki, które na ten 

cel otrzymano w ramach dofinansowania ze środków europejskich, okazały się niewystarczające. Niezbędne oka-

zało się zaangażowanie większej ilości środków finansowanych z budżetu miasta Chorzów. W czasie trwania re-
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montu lokalu młodzież z grupy pilotażowej włączyła się w proste prace remontowe (niewymagające specjalistycz-

nych umiejętności) czy też sprzątanie. Dodatkowo, w proces adaptacji pomieszczeń zaangażowali się uczniowie 

szkoły budowalnej, którzy w ramach praktyk zawodowych pod opieką instruktora dokonali budowalnej inwenta-

ryzacji lokalu, co pozwoliło obniżyć koszty związane z remontem.  

Młodzież oczekiwała, że CUMA będzie miejscem spotkań towarzyskich, ale także miejscem, w którym można zdo-

być wiedzę i umiejętności, uzyskać pomoc. Wskazała również na elementy związane z samym wyglądem prze-

strzeni. Za istotne uznano ładny i klimatyczny wystrój, wyposażenie w wygodne miejsca do siedzenia. Przestrzeń 

w CUMA dla młodzieży to także możliwość posilenia się oraz przestrzeń, która umożliwia naukę4.  

Sama młodzież – członkowie grupy pilotażowej – pozytywnie ocenia przestrzeń CUMA, wskazując, że lokal jest 

ciepły, jasny i przytulny. Zgłaszane przez nich uwagi dotyczą samego wyposażenia, a wśród ich propozycji pojawiły 

się wskazania dotyczące wyposażenia w sprzęt, który umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu (np. piłkarzyki). 

Na doposażenie CUMA w tym zakresie wskazali także mentorzy grupy pilotażowej. Zasygnalizowano, że wyposa-

żenie nie było pełne i kompletne, co jest istotne w procesie tworzenia centrum dla młodzieży, jeśli ma w nim spę-

dzać swój wolny czas. 

Na podstawie dotychczasowej działalności CUMA w lokalu przy ulicy Wolności 3 wskazać można na elementy, któ-

rych usprawnienie należy uwzględnić przy dalszym prowadzeniu Centrum. Pracownik projektu i mentorzy grupy 

pilotażowej zwrócili uwagę, że sam lokal nadal wymaga doposażenia w sprzęt niezbędny do sprawnej realizacji 

zajęć. Dotychczas mentorzy grupy pilotażowej szykując zajęcia dla młodzieży we własnym zakresie przygotowywali 

i organizowali sprzęt audiowizualny, co w pewien sposób ograniczało katalog prowadzonych zajęć. Istnieje ko-

nieczność zakupu sprzętu, w tym rzutnika, telewizora, nagłośnienia, sprzętu grającego, ale i doposażenia w meble 

(krzesła, stoły). Warto rozważyć doposażenie aneksu kuchennego np. w kuchenkę mikrofalową czy naczyń nie-

zbędnych do przygotowania prostych posiłków i przekąsek dla młodzieży. 

Funkcjonowanie przy ulicy Chorzowskiej 3 Kawiarenki Obywatelskiej 

„CumaCafe” pokazuje, że niezbędne będzie przemodelowanie obec-

nego rozkładu pomieszczeń i wydzielenie mniejszych przestrzeni, 

oddzielonych od pozostałych na przykład rozsuwanymi drzwiami. 

Umożliwi to prowadzenie zajęć indywidualnych czy zajęć w mniej-

szych grupach w komfortowych warunkach.  

Żeby chociaż były dwie odrębne sale. 

Jedna większa przeznaczona na jakąś 

imprezę. Drugie pomieszczenie mniej-

sze, wydzielone, żeby dawało komfort. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z men-
torem grupy pilotażowej 

                                                                 

4 Szczegółowe informacje dotyczące badania ilościowego wśród młodzieży Chorzowa zostały opisane w Raporcie Końcowym A. 
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Zwrócono uwagę, że wygląd lokalu zaraz po oddaniu go do użytku nie do końca był zgodny z tym, co przedstawiano 

młodzieży na wizualizacji, czemu mogło towarzyszyć lekkie rozczarowanie bądź niedosyt. Zaobserwować można 

jednak, że wraz z rozpoczęciem Kawiarenki Obywatelskiej „CumaCafe”, w pomieszczeniach pojawiło się dodat-

kowe wyposażenie czy elementy wystroju, które czynią to miejscem bardziej przyjaznym, ciepłym i otwartym. Już 

możliwość odtwarzania muzyki, która byłaby swego rodzaju tłem, mogła zmienić charakter tego miejsca, które 

może być odbierane mniej jako instytucja, bardziej jako miejsce otwarte dla każdego z mieszkańców Chorzowa, 

członków grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów publicznych czy też lokal-

nego biznesu. 

Należy podkreślić, że w obecnym kształcie CUMA ma ogromny 

potencjał. Jeden z czynników warunkujących jej dalszy rozwój 

i sukces jest związany z jej wyposażeniem. Istotna będzie rów-

nież rosnąca świadomość mieszkańców Chorzowa, że takie 

miejsce jak CUMA pojawiło się w mieście. 

Mam nadzieję, że przez Kawiarenkę Obywatel-

ską jeszcze więcej osób się dowie o CUMIE. 

Mieszkańcy nie będą przychodzić do CUMY jak 

do centrum usług dla młodzieży, tylko będą ko-

rzystać z zajęć. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z pracownikiem 
projektu 

P O D S U M O W A N I E  

Za duży atut CUMA uznać można jej lokalizację – ścisłe centrum miasta. Sam lokal jest bardzo dobrze widoczny  

i dostępny dla wszystkich. Na korzyść przemawia także fakt, że CUMA znajduje się w obszarze Centrum, do którego 

można dotrzeć z każdej części Chorzowa korzystając ze środków komunikacji miejskiej, przez co może być łatwo 

dostępna. Niejednokrotnie budynki i pomieszczenia na tego rodzaju działalność lokalizowane są na obrzeżach mia-

sta. W tym przypadku centrum miasta dla samej młodzieży (grupy docelowej) potencjalnie może być atrakcyjnym 

miejscem w Chorzowie. Na poziom atrakcyjności lokalu wpłynąć może także obecnie trwająca przebudowa cho-

rzowskiego Rynku. 

Jednocześnie, rekomenduje się wyposażenie lokalu CUMA w:  

 rzutnik, 

 telewizor, 

 nagłośnienie i sprzęt grający, 

 meble (krzesła, stoły), 

 doposażenie zaplecza kuchennego (m.in. w kuchenkę mikrofalową, naczynia). 

Rekomenduje się rozważanie przemodelowania i przeorganizowania pomieszczeń przy ulicy Wolności 3. Zauważa 

się konieczność wydzielenia mniejszych przestrzeni, oddzielonych od pozostałych na przykład rozsuwanymi 

drzwiami. Umożliwi to prowadzenie zajęć dla mniejszych grup lub zajęć indywidualnych w komfortowych warun-

kach.  
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3.1.2. Grupa docelowa CUMA 

Przystępując do realizacji projektu założono, że młodzież należąca do grupy pilotażowej będzie rekrutowana spo-

śród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wpływ na podjęcie decyzji miały wyniki badań i analiz, jakie 

w 2016 roku zrealizowano w związku z przygotowaniami do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Wnio-

ski, jakie z nich płynęły, wskazywały na to, że w Chorzowie jest spora grupa młodych (w wieku 16-18 lat) niezao-

piekowanych w wystarczającym stopniu, którzy mają trudności w szkole, problemy z funkcjonowaniem w społe-

czeństwie. Niekoniecznie są to dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ale nie zawsze mogą liczyć na wsparcie 

i pomoc swoich najbliższych, co czyni je osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

Przeprowadzone badania i konsultacje wykazały, że występuje potrzeba podjęcia interwencji w stosunku do mło-

dzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jednakże sama młodzież chorzowska bez względu na swoją sytuację 

również zwraca uwagę na niedobór miejsc, w których może spędzić czas wolny, zaktywizować się, rozwijać swoje 

zainteresowania. Przeprowadzone dotychczas działania w ramach projektu CUMA wykazały, że ofertą lokalu w du-

żym stopniu interesują się już osoby w wieku od 14 roku życia. W obliczu wprowadzonej w życie reformy edukacji 

w postaci zamykania gimnazjów, a w konsekwencji wydłużenia nauczania w szkole podstawowej i ponadpodsta-

wowej, sprawia, że młodzież już w wieku 14-15 lat staje przed koniecznością podjęcia pierwszych ważniejszych 

decyzji wpływających na ich sytuację zawodową w przyszłości. W odpowiedzi na te zmiany, jak również dostrze-

żone wśród czternastolatków zapotrzebowanie na wsparcie, proponuje się funkcjonowanie CUMA w dwóch wy-

miarach: 

I. CUMA jako miejsce otwarte dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zagrożonej 

marginalizacją, lecz niebędąca miejscem wykluczającym nikogo – funkcjonująca wedle tygodniowego 

harmonogramu, dostępna „z marszu” dla chętnych osób młodych; 

II. CUMA jako miejsce aktywizujące młodzież zagrożoną wykluczeniem w drodze inicjatywy cyklicznej – 

na podstawie realizowanego podejścia „grupy pilotażowej” proponuje się uruchomienie inicjatywy 

pod nazwą Projekt Młodzież (rozszerzając odpowiednio nazwę o słowo „edycja” oraz odpowiedni rok, 

np. Projekt Młodzież edycja 2021 – PM 2021) – grupa docelowa tego projektu jest bardziej sprecyzo-

wana, bowiem obejmuje osoby w wieku od 14 do 18 roku życia, mające trudności w funkcjonowaniu 

w społeczności, trudności w najbliższym otoczeniu (sytuacja w domu, rodzinie, środowisku, brak 

wsparcia w rodzinie), narażone na ubóstwo, mające trudności w nawiązywaniu relacji, nieradzące 

sobie z edukacją. 
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Wobec powyższego podziału zakłada się, że CUMA będzie mieć drzwi otwarte dla chorzowskiej młodzieży przez 

cały rok, oferując im możliwość udziału w aktywnościach organizowanych w lokalu. Jednak równocześnie w cyklu 

rocznym (rok szkolny – od września do sierpnia) funkcjonować będzie Projekt Młodzież adresowany do osób ze 

szczególnymi problemami – uczestniczyć one będą w przygotowanych zajęciach mających na celu zaktywizowanie 

tych osób w ujęciu społecznym (przeciwdziałanie marginalizacji), jak i zawodowym. Specyfika pracy z osobami za-

grożonymi wykluczeniem społecznym polega w pierwszej kolejności na rozwoju kompetencji społecznych, aktywi-

zacji społecznej, zaangażowaniu uczestników i zachęceniu do dalszego działania. Dopiero po wzbudzeniu motywa-

cji, nawiązaniu więzi i pobudzeniu młodzieży do działania następuje rozwój ukierunkowany na aktywizację zawo-

dową. Nabycie kompetencji miękkich jest niezbędne do tego, by następnie przystąpić do rozwoju kompetencji 

i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy. 

Projekt Młodzież – rekrutacja uczestników 

Jak wspomniano wcześniej, Projekt Młodzież adresowany będzie do osób wymagających objęcia szczególną opieką 

i wsparciem, aby móc się zaktywizować społecznie, co docelowo ułatwi również podjęcie aktywności zawodowej. 

Podstawą skutecznej rekrutacji uczestników będzie właściwie skrojona kampania promocyjno-informacyjna, pro-

wadzona nie tylko w odpowiednich miejscach, skupiających młodzież o określonych cechach, lecz także o dopaso-

wanym, atrakcyjnym przekazie. Mając na uwadze fakt, że grupa docelowa jest stosunkowo trudną grupą do pozy-

skania, należy skupić się na takich elementach w kampanii, które dla młodzieży będą najatrakcyjniejsze. Należy 

szczególną uwagę poświęcić kampanii w mediach społecznościowych oraz w środowisku młodzieży. Stosując tryb 

cykliczny Projektu Młodzież warto zaangażować do rekrutacji „ambasadorów CUMA” (zob. rozdział 3.2.). Poszuku-

jąc uczestników do Projektu Młodzież zaleca się prowadzić szeroką rekrutację nie tylko w placówkach wsparcia dla 

osób zagrożonych wykluczeniem, lecz również w szkołach. 

Przewiduje się, że Projekt Młodzież będzie cykliczny – rekrutację zaplanowano na wrzesień, przy czym warto już 

nieco wcześniej rozpocząć kampanię promocyjną. W październiku, po wyłonieniu grupy uczestników rozpoczną się 

ich spotkania – początkowo spotkania integracyjne, których punktem kulminacyjnym będzie wyjazd integracyjny 

jeszcze jesienią. Z uwagi na fakt, że istnieje ryzyko wykruszania się członków Projektu Młodzież, warto rozważyć 
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stworzenie grupy rezerwowej. Dopuszcza się możliwość dołączenia do grupy nowych członków w trakcie roku, przy 

czym należy wcześniej skrupulatnie przeanalizować sytuację danej osoby, oceniając czy jest gotowa na to, by wziąć 

udział w projekcie na danym etapie, a więc pomijając wcześniejsze. 

Funkcjonując w projekcie młodzież w ostatnim kwartale cyklu rocznego (czerwiec-sierpień) ma szansę stać się 

„ambasadorami CUMA”, a więc warto ją wówczas zaangażować do kolejnej rekrutacji prowadzonej od września, 

a więc z początkiem nowego roku szkolnego. 

P O D S U M O W A N I E  

Proponuje się, że CUMA odpowie na potrzeby dwóch grup: chorzowskiej młodzieży ogółem, która na własną rękę, 

wedle swoich potrzeb będzie mogła korzystać z oferty CUMY, a także grupy młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym, uczestniczącej w rocznym programie aktywizacyjnym pod nazwą Projekt Młodzież. Osoby te będą 

mogły stać się „ambasadorami CUMA”. W odpowiedzi na wnioski Miasto Chorzów złożyło projekt pod nazwą „Za-

cumowani” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego, który jest reakcją na potrzeby grupy do-

celowej opisanej w ramach Projektu Młodzież.  

3.1.3. Kadra CUMA 

Mentorzy grupy pilotażowej to osoby posiadające wykształcenie wyższe, zawodowo związane z pracą na rzecz 

dzieci i młodzieży. Dotychczasowe doświadczenie i umiejętności zdobywali pracując w placówkach i ośrodkach 

różnego rodzaju.  

Do obowiązków mentorów grupy pilotażowej należała:  

 Bezpośrednia praca z młodzieżą – przeprowadzenie diagnozy ich sytuacji, utrzymywanie kontaktu w celu 

motywowania do udziału w proponowanych działaniach, ale także pozyskanie informacji jakiego rodzaju 

wsparcia oczekują.  

 Organizacja działań – rola i obowiązki mentorów w tym zakresie były bardzo szerokie. Dotyczyły zarówno 

pracy własnej i pracy w grupie mentorów nad planem na kolejny miesiąc, przygotowania materiałów nie-

zbędnych do ich realizacji (np. rzutnika), przygotowania własnego warsztatu czy scenariusza działań oraz 

nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami.  

 Przygotowanie comiesięcznych sprawozdań z przeprowadzonych działań, zawierających najważniejsze in-

formacje dotyczące przebiegu poszczególnych przedsięwzięć, liczby uczestników czy też scharakteryzo-

wania celów, które wyznaczono sobie do osiągnięcia.  
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Praca w roli mentora wymagała dużej elastyczności, umiejętności 

współpracy, dzielenia się obowiązkami z racji wykonywanej na co 

dzień pracy zawodowej. Mentorzy spotykali się osobiście, rozma-

wiali przez telefon bądź wykorzystywali Internet w celu wypracowa-

nia dalszego planu pracy. Jednocześnie bardzo dużym wyzwaniem 

było zgranie grafików mentorów z grafikami młodzieży – tak, by 

wszyscy mogli się spotkać razem. 

[…] nam było to ciężko zorganizować. 

Każdy z nas ma pracę, więc trochę do-

stosowaliśmy tę swoją pracę pod swoje 

okienka. Kiedy my mieliśmy czas i mło-

dzież była dostępna robiliśmy zajęcia 

albo wyjścia. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z men-
torem grupy pilotażowej 

W zamian za swoje maksymalnie zaangażowanie w wymiarze 130 godzin bezpośredniej pracy na rzecz młodzieży, 

mentorzy otrzymali gratyfikację w postaci opłaconych studiów podyplomowych na wybranym przez nich kierunku. 

Wśród wybieranych kierunków kształcenia znalazły się następujące kierunki: socjoterapia, psychodietetyka, przy-

gotowanie pedagogiczne oraz matematyka w szkole. Podkreślić należy fakt, że czas ich opłacenia nie zawsze po-

krywał się z pełnieniem roli mentora grupy pilotażowej. W czasie trwania pilotażu osoby pełniące tą rolę zmieniały 

się kilka razy, a niektórzy z mentorów do projektu dołączyli na jego półmetku. Nie zwalniało ich to jednak z obo-

wiązku zrealizowania 130 godzin pracy na rzecz młodzieży CUMA.  

W przypadku realizacji CUMA w dotychczasowej formule, tj. prowadzenia przez Urząd Miasta, należy poinformo-

wać mentorów, jak wyglądają procedury związane z zamówieniami publicznymi, w tym formalności, których należy 

dopełnić i czas, jaki należy przeznaczyć na cały proces. W razie konieczności realizacji przez mentorów zadań bez-

pośrednio lub pośrednio związanych z zamówieniami publicznymi, powinni oni zostać uprzednio przeszkoleni  

w tym zakresie, aby być odpowiednio przygotowanymi do realizacji tych zadań. 

Poruszając kwestię kadry CUMA warto jednocześnie rozważyć, kto powinien prowadzić Centrum Usług Szkolenio-

wych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w przyszłości. Zlecenie takiego zadania organizacji pozarządowej 

może pozytywnie wpłynąć na charakter i społeczny odbiór miejsca. Może ono być mniej postrzegane nie jako sfor-

malizowana jednostka miejska, bardziej jako miejsce prowadzone przez osoby, których celem nadrzędnym jest 

praca z i na rzecz drugiego człowieka. Przykładem jest działalność Kawiarenki Obywatelskiej „CUMACafe”, której 

uruchomienie było możliwe dzięki oszczędnościom powstałym w projekcie. 

Dla pełnej realizacji zakładanych dla CUMA celów bardzo istotne jest zatrudnienie streetworkera, posiadającego 

szczególne umiejętności w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym bądź wykluczoną spo-

łecznie. Na konieczność znalezienia i zaangażowania takiej osoby wskazał zarówno pracownik projektu (sygnalizu-

jąc, że nawet w chorzowskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie jest zatrudniona taka osoba), jak i sami mentorzy 

grupy pilotażowej. Nie powiodły się próby znalezienia streetworkera, który podjąłby się przygotowania mapy 

miejsc w mieście Chorzów, w której spotyka się młodzież – potencjalny beneficjent CUMA.  
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Ponadto, mając na uwadze zaplanowane działania (szczegółowo omówione w podrozdziale 3.5.1), wskazać można 

na konieczność zaangażowania w ich realizację następujących osób:  

Tabela 2. Kadra zaangażowania w realizację działań w ramach CUMA 

Kadra Rola Wymiar zaangażowania 

Korepetytorzy Korepetytorzy przedmiotów ści-
słych i języków obcych  

Korepetytor odpowiedzialny za po-
szczególny przedmiot zostanie zaanga-
żowany do prowadzenia cyklicznych za-
jęć raz w tygodniu 

Zaproszeni goście (np. artyści, 
sportowcy)  

Przeprowadzenie inspirującego 
i motywującego spotkania, pod-
czas którego opowie o tym, jak 
osiągać cele i realizować marze-
nia  

Zaangażowanie każdego gościa w wy-
miarze około 2 godzin 

Lokalni przedsiębiorcy  Prowadzenie warsztatów 
związanych z umiejętno-
ściami poruszania się po 
rynku pracy 

 Umożliwienie młodzieży 
odbycie wizyty studyjnej 
i zapoznanie się ze specy-
fiką pracy w danej 
branży/zawodzie 

 Cykliczne zaangażowanie każdego 
przedsiębiorcy raz w tygodniu 
w wymiarze czasowym umożliwia-
jącym zrealizowanie warsztatu 

 Zaangażowanie przedsiębiorcy raz 
na miesiąc 

Przedstawiciele lokalnych organi-
zacji pozarządowych  

 Prowadzenie warsztatów 
skupiających się na pobu-
dzeniu kreatywności, umie-
jętności manualnych, 
a przy okazji integracji 

 Realizacja przedsięwzięć 
wypracowanych w ramach 
Banku Pomysłów 

 Zaangażowanie każdego przedsta-
wiciela organizacji pozarządowej 
raz w tygodniu w wymiarze czaso-
wym umożliwiającym zrealizowa-
nie warsztatu 

 Zaangażowanie w wymiarze nie-
zbędnym do realizacji przedsię-
wzięć 

Przedstawiciele lokalnych instytu-
cji 

 Wsparcie w rozwiązywaniu 
indywidualnych proble-
mów (doradztwo specjali-
styczne) 

 Edukacja w zakresie specy-
fiki funkcjonujących w Cho-
rzowie instytucji 

 Zajęcia indywidualne, odbywające 
się w razie zaistnienia potrzeby 

 Zaangażowanie przedstawicieli po-
szczególnych instytucji raz na 
kwartał  

Źródło: opracowanie własne  

Bardzo istotnym elementem, który należy uwzględnić w dalszej działal-

ności CUMA, jest dobór kadry – szczególnie mentorów/wychowawców, 

osób odpowiedzialnych za bezpośrednią pracę z młodzieżą. Ich wybór 

może stanowić jeden z kluczowych czynników sukcesu CUMA. Co 

istotne, większe znacznie od posiadanego wykształcenia czy doświad-

czenia mentorów mieć będzie ich osobowość, umiejętności liderskie 

i swego rodzaju powołanie do pracy z młodzieżą.  

Powiem szczerze: opiekunowie 

i mentorzy to jest najważniejszy 

aspekt, bo jeżeli młodzież nie będzie 

się czuła dobrze z osobą, która ma 

ją prowadzić, to nie będzie przycho-

dziła. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony 
z pracownikiem projektu 
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Poniższa tabela zawiera elementy, które należy uwzględnić w procesie tworzenia oraz promocji ogłoszenia doty-

czącego rekrutacji mentorów. Powinno ono jak najszerzej przybliżyć główne założenia CUMA, specyfikę pracy men-

tora, ale także oczekiwania, jakie powinna spełnić kadra CUMA. Złożony, kilkuetapowy proces rekrutacji umożliwi 

poznanie kandydatów nie tylko poprzez zapoznanie się ze złożonymi przez nich dokumentami aplikacyjnymi (CV 

oraz list motywacyjny), ale także poprzez ich pomysły na pracę z młodzieżą, dzięki planom pracy z młodzieżą, jakie 

zaproponują. Ponadto, kandydaci na mentorów mogą zostać poproszeni o przeprowadzenie krótkich zajęć z mło-

dzieżą na wskazany i zaproponowany przez siebie temat i w zaproponowanej przez siebie formie. Kilkuetapowy 

proces rekrutacji skupiający się na różnych elementach może pozytywnie wpłynąć na dokonany wybór.  

Tabela 3. Elementy procesu rekrutacji wychowawców/mentorów CUMA 

Element  Opis  

Profil osobowościowy Kandydat powinien posiadać: 

 Umiejętność i łatwość nawiązywania relacji 

 Umiejętność tworzenia atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji i zaufaniu 

 Postawę zaangażowania, a jednocześnie dystansu wobec trudności życiowych 
podopiecznych  

 Umiejętność organizowania przyjaznego i wartościowego środowiska społecz-
nego 

 Motywację do poszukiwania nowych metod oddziaływania i dotarcia do mło-
dzieży 

Wykształcenie   Wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, 
praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obej-
muje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą 

 Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplo-
mowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub 
kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej 

 Wykształcenie średnie plus co najmniej trzy lata stażu pracy z dziećmi lub ro-
dziną 

Doświadczenie w pracy 
z młodzieżą 

Doświadczenie kandydata może zostać określone na podstawie przedstawionych do-
kumentów aplikacyjnych, które zawierać będą informację o stażu pracy oraz miej-
scach, w których kandydat zdobywał doświadczenia w pracy z młodzieżą.  

Referencje Kandydat przedstawi referencje wystawione przez poprzednich pracodawców. Mogą 
to być także referencje z odbytych praktyk, staży czy wolontariatu.  

Przykładowy plan pracy 
z młodzieżą 

Kandydat po zapoznaniu się z ideą CUMA powinien przedstawić swój plan pracy 
z młodzieżą. Plan zawierać może propozycje zajęć bądź tematy pracy z młodzieżą, 
które kandydat uznaje za istotne i niezbędne oraz które chciałby zrealizować podczas 
pracy w CUMA.  

Poprowadzenie zajęć 
z młodzieżą  

W procesie rekrutacji kandydat poproszony zostanie o przygotowanie i przeprowa-
dzenie zajęć z młodzieżą. Tematyka i forma zajęć wybrania zostanie przez kandydata.  

Wymagania dodatkowe  Dodatkowe kursy i szkolenia na przykład NVC (porozumienie bez przemocy) 

 Działalność w organizacji pozarządowej 

 Własna pasja i zainteresowania, którymi można „zarazić” młodzież 

 Znajomość chorzowskich instytucji, organizacji pozarządowych 
Źródło: opracowanie własne  

Jednocześnie, z uwagi na specyfikę pracy kadry CUMA i obciążeń, jakie mogą odczuwać mentorzy pracujący  

z młodzieżą, warto zaproponować im superwizję. Umożliwi ona przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, może 
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być także wsparciem w doskonaleniu zawodowym. Dodatkowo należy rozważyć stworzenie na przykład corocz-

nego systemu oceny pracowniczej, która poza ewaluacją dotychczasowych osiągnąć może wskazać na potrzeby 

mentorów zakresie ich własnego rozwoju.  

P O D S U M O W A N I E  

Rekomenduje się, by mentorzy projektu CUMA świadczyli swoją pracę w oparciu o umowę o pracę (w pełnym lub 

niepełnym wymiarze czasu). Umożliwi to realne zaangażowanie w pracę z młodzieżą przy jednoczesnym uwzględ-

nieniu harmonogramu CUMA – miejsca otwartego i działającego 5/6 dni w tygodniu. Umożliwi to mentorom sku-

pienie się i zaangażowanie w pracę z młodzieżą, organizowanie dla nich zajęć, utrzymywanie kontaktu i motywo-

wanie w osiąganiu wyznaczonych celów. Rekomenduje się również, by w procesie rekrutacji mentorów CUMA 

uwzględnić wiele elementów oraz by prowadzona rekrutacja była kilkuetapowa, umożliwiając sprawdzenie kom-

petencji i podejścia do młodzieży, które odgrywa znaczącą rolę.  

 

3.1.4. Zajęcia w CUMA  

Pracę z młodzieżą z grupy pilotażowej rozpoczęto od dokonania diagnozy, której wyniki stanowiły punkt odniesie-

nia w dalszej pracy. Jej wyniki potwierdziły przesłanki, które brano pod uwagę przy tworzeniu projektu CUMA. 

Młodzież, z którą podjęto pracę, przede wszystkim cechowały braki w sferze kontaktów społecznych, deficyty zwią-

zane z umiejętnościami typu autoprezentacja, asertywność, umiejętność wypowiadania się.  

W trakcie układania planów pracy i zajęć na każdy kolejny miesiąc mło-

dzież niezbyt często wychodziła z własnymi pomysłami bądź też inicja-

tywą. Te, które się pojawiły z ich strony, nie zawsze miały szansę na reali-

zację. Młodzież proponowała spotkania związane z ich indywidualnymi 

zainteresowaniami (np. ze znanymi raperami czy wojskowym). Działanie, 

które z inicjatywy młodzieży udało się zrealizować, to wspólne wyjście do 

pokoju zagadek, stanowiące okazję do wspólnej zabawy i integracji.  

Mieliśmy zajęcia, gdzie młodzież 

miała się zastanowić, jakie warsz-

taty by ich interesowały. Nato-

miast ich wiedza była mała, więc 

trochę podsuwaliśmy im pomysły. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony 
z mentorem grupy pilotażowej 

Młodzież wspólnie decydowała o wyborze tytułu oglądanego filmu. Mimo prób podejmowania rozmów z mło-

dzieżą na temat zajęć, w których chcieliby wziąć udział, inicjatywę przejmowali mentorzy, którzy za cel stawiali 

sobie uzyskanie od młodzieży informacji, co ich interesuje, w jakich obszarach chcieliby się rozwiać. Zdarzało się, 

że do proponowanych aktywności podchodzili sceptycznie. Mimo to chętnie brali w nich udział. Członkowie grupy 

pilotażowej mają świadomość, że samodzielnie nie potrafili jednoznacznie wskazać, co w CUMA mogłoby się za-

dziać. 
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Reakcje na propozycje mentorów były zróżnicowane, jednak większym problemem niż zainteresowanie tematem 

było samo przyjście młodzieży na zajęcia. Niejednokrotnie sceptycyzm mijał wraz ze skorzystaniem z tego, co zo-

stało dla niej przygotowane. Mentorzy, charakteryzując swoje zaangażowanie w realizację projektu podkreślali, że 

ich rolą było motywowanie oraz zachęcanie młodzieży do korzystania z oferty CUMA, pokonanie w młodych miesz-

kańcach Chorzowa największej bariery związanej z przyjściem do CUMA. 

Układany przez mentorów grupy pilotażowej program zajęć w CUMA uwzględniał posiadane zasoby (wiedzę, umie-

jętności, zainteresowania, dotychczasowe doświadczenie). W przypadku ich nieposiadania rozważano gdzie i do 

kogo zwrócić się o wsparcie. Przygotowany przez mentorów plan działania był przekazywany pracownikom pro-

jektu z ramienia Urzędu Miasta Chorzów, a po ich akceptacji realizowany.  

Na użytek realizacji badań jakościowych zajęcia, które odbyły się w CUMA, zostały pogrupowane. Wykorzystując 

skalę ocen od 1 do 5, mentorzy i członkowie grupy pilotażowej dokonali ich oceny pod kątem atrakcyjność i sku-

teczności.  

Tabela 4. Atrakcyjność i skuteczność działań podjętych w ramach CUMA (mentorzy grupy pilotażowej N=3, członkowie grupy 
pilotażowej N=3)  

Działanie 
Atrakcyjność Skuteczność 

W opinii  
mentorów 

W opinii  
młodzieży 

W opinii  
mentorów 

W opinii  
młodzieży 

Wyjścia integracyjne (np. do 
Escape Room LOFT, Wesołego 
Miasteczka) 

5,0 5,0 5,0 4,3 

Wizyty studyjne (w Zakładzie Pro-
dukcyjnym IZOBLOK, przychodni 
weterynaryjnej, Tramwajów Ślą-
skich)  

4,0 5,0 4,0 4,6 

Zajęcia indywidualne (z doradcą 
zawodowym, psychologiem) 

4,0 5,0** 4,3 5,0** 

Warsztaty kreatywne (wykonywa-
nie ozdób, techniki twórczego my-
ślenia) 

4,6 4,0* 4,6 5,0* 

Warsztaty specjalistyczne (z pisania 
CV, zasad zdrowego żywienia, ko-
munikacji, warsztaty międzypoko-
leniowe)  

5,0 4,6 5,0 4,3 

Wspólne spędzanie czasu wolnego 
w siedzibie CUMA (projekcje fil-
mów, kibicowanie, Andrzejki) 

4,6 5,0 4,6 4,0 

Udział w imprezach (event na cho-
rzowskim Rynku, piknik podsumo-
wujący konkurs "Ubieramy Re-
dena")  

3,6 5,0* 3,3 4,0* 

* – na podstawie oceny jednego uczestnika 
** – na podstawie oceny dwóch uczestników  

Źródło: indywidualne wywiady pogłębione z mentorami grupy pilotażowej oraz członkami grupy pilotażowej  
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Wyjścia integracyjne poza siedzibę CUMA to dla członków grupy pilotażowej i mentorów możliwość spędzenia 

czasu razem w sposób atrakcyjny i kreatywny. Dla młodzieży wielokrotnie była to okazja, by po raz pierwszy sko-

rzystać z oferty takich miejsc. Atrakcyjność i skuteczność (rozumiana w tym przypadku szczególnie jako okazja do 

integracji) została wysoko oceniona przez obie grupy. Posiadanie wspomnień, anegdot czy zdjęć, do których się 

miło i chętnie wraca, to wartość dodana takich przedsięwzięć. Stanowią one również okazję, by przypomnieć mło-

dzieży o zasadach kulturalnego zachowania w miejscu publicznym, co jest istotnym elementem codziennej pracy 

z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  

Podkreślić również należy znaczenie wyjazdu międzypo-

koleniowego, jaki odbył się w sierpniu 2018 roku. 

Uczestniczyła w niej młodzież z grupy pilotażowej, za-

proszeni przez nich rówieśnicy oraz chorzowscy senio-

rzy. Wyjazd i jego przebieg pokazał, że młodzież potrafi 

z seniorami zarówno współpracować, jak i dobrze się 

bawić. Jego przebieg, atmosfera, relacje, jakie udało się 

nawiązać – to element projektu uważany zarówno za 

jego sukces, jak i pozytywne zaskoczenie. 

Połączenie wydawało mi się dość wybuchowe. Mło-

dzież, z którą pracujemy jest tą samą młodzieżą, 

o której starsze pokolenie mówi, że jest niewycho-

wana, czyli to jest takie „najgorsze zło”. Okazało się, 

że ta sama młodzież po minimalnym poznaniu się ze 

starszymi podczas tego wyjazdu pokazała, że te ba-

riery i stereotypy upadają. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z mentorem grupy pilo-
tażowej 

Wspólne spędzanie czasu wolnego odbywało się także w siedzibie sa-

mej CUMA. Pierwsze propozycje takich działań niekoniecznie spoty-

kały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony młodzieży. Dopiero 

z czasem zaczęli oni dostrzegać, że wspólne obejrzenie filmu może 

być atrakcyjne i przyjemne, może być alternatywą dla siedzenia pod 

blokiem czy na przystankach. Proponowane działania w tym zakresie 

miały również edukować i pokazywać, że każdy może znaleźć sposób 

na spędzanie czasu wolnego. Działania te stanowiły również okazję 

do integracji. 

Najbardziej podobał mi się dzień, kiedy 

oglądaliśmy mecz. Już nie pamiętam 

z kim, z jakimś krajem afrykańskim na 

pewno. Mimo, że przegraliśmy było 

wtedy dużo emocji. To był pomysł pana 

Mirka i było super. Było nas wtedy 

dużo, nawet dziewczyny były, tylko się 

zawiodły na polskich piłkarzach.  

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z człon-
kiem grupy pilotażowej 

Młodzież z grupy pilotażowej odbyła wizyty studyjne u lokalnych 

przedsiębiorców. Ich skuteczność i atrakcyjność wyżej oceniona zo-

stała przez młodzież niż przez mentorów. Była to możliwość zoba-

czenia i zapoznania się ze specyfiką pracy i wykonywania zawodów 

Najlepszy dzień dla mnie to była wy-

cieczka do Zajezdni Tramwajowej. Opie-

kunowie zawieźli nas na Zawodzie do Ka-

towic. Tam dowiedzieliśmy się jak wyglą-

dały te całkiem stare tramwaje, oglądali-

śmy jak wygląda mycie tramwajów, oglą-
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w obszarze różnych branż. To również okazja do zapoznania się z po-

trzebami pracodawców. Zdecydowanie najciekawsza okazała się wi-

zyta do siedziby Tramwajów Śląskich – młodzież w tym miejscu miała 

okazję bardzo szczegółowo poznać specyfikę pracę motorniczych. 

daliśmy miejsca naprawiania tramwa-

jów. Na koniec mogliśmy sami taki tram-

waj poprowadzić. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z człon-
kiem grupy pilotażowej 

Zajęcia indywidualne realizowane były z inicjatywy mentorów, którzy, dostrzegając deficyty czy szczególne po-

trzeby u członków grupy pilotażowej, organizowali spotkania ze specjalistami. Celem nadrzędnym spotkania z psy-

chologiem czy doradcą zawodowym było osiągnięcie założonego celu – uzyskanie wsparcia. Przy ich realizacji 

cenna okazała się współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Warsztaty kreatywne w odbiorze młodzieży stanowiły przede wszystkim okazję do rozluźnienia i relaksu, pracy nad 

własnymi umiejętnościami manualnymi.  

Grupa pilotażowa pracowała także nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności z obszaru 

różnych dziedzin. Obie badane grupy wyżej oceniły atrakcyjność warsztatów specjali-

stycznych, niż ich skuteczność. Podkreślić należy, że jeszcze w czasie trwania projektu 

młodzież wykorzystywała przygotowane na jednych z zajęć dokumenty aplikacyjne. 

Ma poczucie, że dzięki przygotowanemu w CUMA Curriculum Vitae w sposób rzetelny 

i profesjonalny jest zupełnie inaczej odbierana przez potencjalnych pracodawców. Po 

sporządzeniu CV młodzież uczestniczyła w symulacjach rozmowy kwalifikacyjnej pro-

wadzonej przez rekruterkę w IKEA Katowice. Zwieńczeniem prac przygotowujących 

młodzież do starania się o pracę była wzmacniająca sesja coachingowa. Jeden z uczest-

ników grupy pilotażowej przyznał, że w wyniku korzystania ze wsparcia w tym obsza-

rze otrzymał zatrudnienie. 

Wcześniej miałam  

już takie zajęcia 

w Ośrodku, ale te tutaj 

bardziej mnie doszko-

liły. Za atrakcyjność 

dam 5, bo to były bar-

dzo ciekawe zajęcia. 

Skuteczność też na 5, 

bo dzięki temu dosta-

łam pracę. 

Źródło: indywidualny wywiad 
pogłębiony z członkiem grupy 

pilotażowej 

Młodzież z grupy pilotażowej brała również udział w imprezach, które skupiały się na społecznym ożywieniu cho-

rzowskiego Rynku. Mentorzy nisko ocenili ich skuteczność, argumentując swoją opinię, że były to wydarzenia, do 

udziału w których trudno było zachęcić młodzież. Była ona jedną z wielu grup biorących w nich udział. Ale co 

istotne, z pewnością były to okazje do zobaczenia, że w mieście mają miejsce ciekawe wydarzenia.  

Spostrzeżenia mentorów wynikające zarówno z pracy z grupą pilotażową, 

jak i z wcześniejszych doświadczeń zawodowych pozwalają sugerować, że 

dla młodzieży znacznie bardziej ciekawe są działania związane z wyjściem 

To, co się podobało mniej, to za-

jęcia stacjonarne, szkolenia. 

Myślę, że wynika to trochę 

z tego, że przypomina taki 
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poza miejsce spotkań. Duże znaczenie mają wyjścia integracyjne, nasta-

wione na rozrywkę i rekreację. Jednak możliwość spotkania się z praco-

dawcą w jego miejscu pracy i poznanie przedsiębiorstwa „od kuchni” jest 

znacznie ciekawsze niż prezentacja czy pogadanka. Należy uwzględnić taką 

formę współpracy z lokalnym biznesem przy dalszej realizacji projektu. 

szkolny tryb. Chociaż były też ta-

kie tematy, które młodzież akty-

wizowały bardziej. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony 
z mentorem grupy pilotażowej 

 

P O D S U M O W A N I E   

CUMA dla chorzowskiej młodzieży stanowić ma przede wszystkim miejsce 

umożliwiające zdobywanie wiedzy i aktywizację zawodową. Katalog zrealizo-

wanych działań przez czas trwania pilotażu projektu skupiał się na aktywizacji 

zawodowej młodzieży (poprzez organizowanie wizyt studyjnych, warsztatów 

z pisania CV, spotkań z doradcą zawodowym). Istotna była również praca nad 

ich kompetencjami miękkimi i społecznymi, nad którymi należy pracować, by 

doprowadzić do sytuacji, w której młodzież rozpoczyna kursy zawodowe. 

Mam takie poczucie i nadzieję, 

że dało to młodzieży też trochę 

większą otwartość i też taką 

umysłową otwartość na poszu-

kiwanie pracy, żeby też nieko-

niecznie szukać pracy poniżej 

swoich umiejętności, kwalifika-

cji. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony 
z mentorem grupy pilotażowej 

Rekomenduje się, by przy kontynuacji projektu Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji dla Młodzieży w Cho-

rzowie kontynuować podejmowanie i realizowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój młodego czło-

wieka. Szczególnie powinno zwrócić się uwagę na atrakcyjność działań podejmowanych w obszarze aktywizacji 

zawodowej tak, by były one tak samo atrakcyjne dla młodzieży, jak wspólne spędzanie wolnego czasu. Przy plano-

waniu działań należy zwrócić uwagę na wykorzystywane słownictwo. Tytuł działania i jego opis powinien w sposób 

jasny i oczywisty zaznajamiać z tematyką warsztatu czy spotkania oraz zachęcać do udziału. 
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3.1.5. Kalendarz działań w CUMA 

Poniżej przedstawiono proponowany kalendarz (w ujęciu zarówno tygodnia, jak i roku) zajęć i wydarzeń dla Cen-

trum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie. Propozycje uwzględniają m.in. ka-

talog działań zrealizowanych w czasie pilotażu projektu oraz pomysły wypracowane w ramach Banku Pomysłów. 

Należy mieć na uwadze fakt, iż kalendarz jest propozycją, której wykorzystanie w zaproponowanym kształcie zale-

żeć może od wielu czynników, w tym m.in. od potrzeb młodzieży, zaangażowania innych podmiotów w działalność 

CUMA czy też od posiadanych nakładów finansowych.  

W ramach tygodniowego kalendarza działań w CUMA należy uwzględnić zarówno działania wspierające aktywiza-

cję zawodową, jak i rozwój kompetencji społecznych i miękkich młodych ludzi. Zakłada się, by w CUMA raz  

w tygodniu odbywały się warsztaty ze specjalistami i korepetycje z przedmiotów, które sprawiają młodzieży naj-

większe problemy. Młodzież oczekiwała, że CUMA będzie także miejscem, w którym można spotkać się znajomymi, 

spędzić czas na odrabianiu lekcji. Piątek, dzięki dłuższym godzinom otwarcia, może być dla młodych mieszkańców 

Chorzowa miejscem spędzania wolnego popołudnia i wieczoru. Dodatkowo, codziennie każdy młody człowiek 

może skorzystać z pomieszczeń przy ulicy Wolności 3, by w komfortowych warunkach odrobić lekcje, pouczyć się 

czy też spotkać się ze znajomymi.  Proponuje się, by o ewentualnych późniejszych godzinach otwarcia CUMA zde-

cydował podmiot ją prowadzący. Co prawda, uczniowie z jej oferty mogą w pełni skorzystać w godzinach popołu-

dniowych, ale ci, którzy kończą lekcje wcześniej, mogliby w CUMA odrabiać zadania domowe czy spotykać się ze 

znajomymi. Ponadto, godziny wczesnopopołudniowe (od 11:00 do 13:00) mogłyby być w pełni przeznaczone dla 

seniorów, którzy dzięki funkcjonującej Kawiarence Obywatelskiej aktywnie zaczęli korzystać z pomieszczeń przy 

ulicy Wolności 3. Proponuje się również, by w miarę potrzeb młodzieży CUMA była otwarta w dwie soboty w mie-

siącu. Sobota w CUMA mogłaby stanowić dzień, podczas którego młodzi mieszkańcy Chorzowa włączają się w 

przygotowania bądź realizację pomysłu z Banku Pomysłów na rzecz zrewitalizowanego Rynku.  

Poniższa propozycja tygodniowego kalendarza wydarzeń w CUMA jest również wynikiem sygnałów ze strony człon-

ków grupy pilotażowej, którzy wskazywali, że organizowane spotkania powinny odbywać się częściej. Jest to pro-

pozycja tego, w jaki sposób mogłaby funkcjonować CUMA – w jakich godzinach, jakiego rodzaju działania mogłyby 

się w niej odbywać. Otwarcie jej już o godzinie 11:00 umożliwiłoby chorzowskim seniorom korzystanie z pomiesz-

czeń przy ulicy Wolności 3, a w godzinach popołudniowych grupę korzystającą stanowiłaby młodzież. Tabela jest 

propozycją, która powstała w wyniku zebranego materiału badawczego. Ustalenie szczegółów dotyczących tego, 

kiedy i jakie zajęcia mogłyby się odbywać będzie w gestii podmiotu prowadzącego CUMA oraz powinno odpowia-

dać na zgłaszane potrzeby przez chorzowską młodzież. W pierwszym wierszu tabeli umieszczono dni tygodnia, 

w drugim godziny otwarcia lokalu w danym dniu, natomiast w kolejnych wierszach znajdują się propozycje działań 

organizowanych w ciągu danego dnia, przy czym kolejność tych działań nie jest chronologiczna, lecz losowa. 
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Tabela 5. Proponowany tygodniowy kalendarz wydarzeń w CUMA 
D

zi
eń

  

ty
go

d
n

ia
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

G
o

d
zi

n
y 

o
tw

ar
ci

a 
 

11:00-19:00 11:00-19:00 11:00-19:00 11:00-19:00 13:00-21:00 
W zależności 

od planu 
działania 

D
zi

ał
an

ia
 

Korepetycje 
z przedmiotów 
ścisłych (mate-
matyki, fizyki, 
chemii) 

Warsztaty spe-
cjalistyczne (np.  
z tworzenia do-
kumentów apli-
kacyjnych) 

Korepetycje z języ-
ków obcych (an-
gielskiego, nie-
mieckiego) 

Warsztaty 
kreatywne 

Wspólne spędza-
nie czasu w sie-
dziba CUMA (seans 
filmowy, gry plan-
szowe, imprezy te-
matyczne np. 
z okazji Halloween)  

Zaplanowane 
przez mło-

dzież w poro-
zumieniu  

z mentorami. 

CUMA miejscem spotkań ze znajomymi  

CUMA miejscem, w którym możesz odrobić lekcje 

CUMA miejscem spotkań z ciekawymi ludźmi 

CUMA miejscem uzyskania wsparcia w zakresie doradztwa specjalistycznego (psychologa, do-
radcy zawodowego) 

CUMA miejscem spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami  

CUMA okazją do poznania oferty i działalności lokalnych organizacji pozarządowych 

CUMA okazją do poznania oferty lokalnych instytucji 
Źródło: opracowanie własne  

Tydzień w CUMA to: 

 Możliwość skorzystania z korepetycji zarówno w zakresie przedmiotów ścisłych, jak i języków obcych.  

 Warsztaty specjalistyczne związane z aktywizacją zawodową. Realizowane mogą być przez kadrę CUMA 

bądź przez ekspertów z zewnątrz. W ramach warsztatów specjalistycznych poruszane kwestie powinny 

dotyczyć tworzenia dokumentów aplikacyjnych, metod poszukiwania pracy, autoprezentacji czy też ra-

dzenia sobie ze stresem podczas rozmów kwalifikacyjnych. Nawiązując do rozwiązań, jakie w lutym 2017 

roku zaproponowali przedsiębiorcy, mogą oni zostać zaangażowani w prowadzenie warsztatów z zakresu 

umiejętności miękkich i twardych. 

 Warsztaty kreatywne nastawione na integrację, wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób inspirujący, 

pozwalający rozwinąć kreatywność czy też umiejętności manualne. Warsztaty mogą być realizowane 

przez kadrę CUMA, ale także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych 

czy też aktywnych mieszkańców.  

 Wspólne spędzanie czasu wolnego w siedzibie CUMA, które powinno odbywać się w piątek z uwzględnie-

niem dłuższych godzin pracy. Piątek w CUMA może być okazją do wspólnego seansu filmowego, oglądania 

meczu, planszówek czy też imprez tematycznych związanych np. z Halloween.  

 Zorganizowanie w CUMA spotkań z ciekawymi osobami może być dla młodych mieszkańców Chorzowa 

okazją do poznania ich życiorysu, drogi, jaką musieli przebyć, by osiągnąć sukces czy zrealizować swoje 
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marzenia. Zaproszeni goście mogą być związani z Chorzowem i działać w różnych dziedzinach i obszarach 

życia np. artyści, sportowcy.  

W ramach tygodniowego kalendarza dla CUMA uwzględniono również działania, których częstotliwość określona 

może zostać na podstawie potrzeb zgłaszanych przez młodzież: 

 Wsparcie z zakresu specjalistycznego doradztwa, szczególnie z doradztwa zawodowego. Działanie to może 

być realizowane podobnie, jak w przypadku realizacji pilotażu projektu przy współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy.  

 Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, które mogą odbyć się zarówno w lokalu przy ulicy Wolności 3, ale 

także w siedzibie pracodawców działających w obszarze różnych branż. Zaleca się, aby spotkania te 

przede wszystkim miały charakter wizyt studyjnych, co przyczynia się do zwiększenia ich atrakcyjności 

oraz realnego wyobrażenia sobie przez młodzież, na czym może polegać wykonywanie konkretnego za-

wodu. Nawiązując do rozwiązań, jakie w lutym 2017 roku zaproponowali przedsiębiorcy biorący udział  

w spotkaniach, współpraca ta może opierać się również na ich zaangażowaniu w prowadzenie warszta-

tów z zakresu umiejętności miękkich i twardych.  

 Spotkania z lokalnymi organizacjami pozarządowym organizowane z związku z przygotowaniami do reali-

zacji przedsięwzięć wypracowanych w ramach Banku Pomysłów. Kluczowe dla tych działań będzie two-

rzenie platform porozumienia w ramach CUMA (omówione szerzej w podrozdziale 3.3). Zalecane, dalsze 

nawiązywanie relacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych, grupami nieformalnymi i aktyw-

nymi mieszkańcami może doprowadzić do zaangażowania tych podmiotów we wspieranie młodzieży ko-

rzystającej z CUMA.  

 Spotkania z lokalnymi instytucjami organizowane w ramach potrzeb zgłaszanych przez młodzież oraz  

w wyniku obserwacji prowadzonej przez kadrę CUMA. Spotkania te mogą odbywać się zarówno w siedzi-

bie CUMA, ale także poza nią. W sposób ciekawy i angażujący (np. wykorzystując narzędzie, jakim jest gra 

miejska), można zapoznać młodzież z działalnością i specyfiką instytucji funkcjonujących na terenie mia-

sta – ich ofertą, oferowanym wsparciem. Szczególne znaczenie może mieć tutaj zapoznanie młodzieży 

z działaniami Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Wyjazd integracyjny dla młodzieży z grupy Projekt Młodzież, który odbyć się powinien w okolicach paź-

dziernika (miesiąc po zrekrutowaniu i rozpoczęciu prac przez grupę projektu). 

 Lato w CUMA/Zima w CUMA, czyli zajęcia dla młodzieży w czasie ferii zimowych i ferii letnich w formie 

półkolonii. Zajęcia odbywać się mogą przy zaangażowaniu przedstawicieli lokalnych organizacji pozarzą-

dowych i lokalnych instytucji. Zajęcia dla młodzieży mogą odbywać się zarówno w siedzibie CUMA, ale 

mogą to być także wyjścia poza lokal przy ulicy Wolności 3.  
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Tabela poniżej zawiera zestawienie proponowanych form działań z uwzględnieniem ich częstotliwości, grupy od-

biorców, celu działania, prowadzącego.  

Tabela 6. Zestawianie proponowanych form działań w CUMA 

Działanie Częstotliwość Rodzaj Cel działania Prowadzący 

CUMA miej-
scem spo-
tkań ze zna-
jomymi 

Cyklicznie  
(codziennie) 

Zajęcia grupowe 

 Stworzenie warun-
ków do bezpiecz-
nego spędzania 
czasu wolnego 

 Kadra CUMA 

CUMA miej-
scem, w któ-
rym można 
odrobić lek-
cje 

Cyklicznie  
(codziennie) 

Zajęcia grupowe/in-
dywidualne 

 Stworzenie komfor-
towych warunków 
do nauki 

 Kadra CUMA 

CUMA miej-
scem spo-
tkań z cieka-
wymi ludźmi 

Cyklicznie  
(raz na kwartał) 

Zajęcia grupowe 

 Inspirowanie i moty-
wowanie w osiąga-
niu założonych ce-
lów i realizacji ma-
rzeń 

 Kadra CUMA 

 Zaproszeni go-
ście 

Korepetycje 
z przedmio-
tów ścisłych 

Cyklicznie  
(raz w tygodniu) 

Zajęcia grupowe/in-
dywidualne 

 Nadrobienie zaległo-
ści w nauce 

 Utrwalenie zdobytej 
wiedzy 

 Przygotowanie się 
do egzaminów 

 Kadra CUMA 

Warsztaty 
specjali-
styczne 

Cyklicznie  
(raz w tygodniu) 

Zajęcia grupowe 

 Nabycie wiedzy 
i umiejętności zwią-
zanych z porusza-
niem się po rynku 
pracy 

 Kadra CUMA 

 Eksperci z ze-
wnątrz (np. 
przedsiębiorcy) 

Korepetycje 
z języków 
obcych 

Cyklicznie  
(raz w tygodniu) 

Zajęcia grupowe/in-
dywidualne 

 Nadrobienie zaległo-
ści w nauce 

 Utrwalenie zdobytej 
wiedzy 

 Przygotowanie się 
do egzaminów 

 Kadra CUMA 

Warsztaty 
kreatywne 

Cyklicznie  
(raz w tygodniu) 

Zajęcia grupowe 

 Integracja 

 Rozwój kreatywno-
ści, umiejętności 
manualnych 

 Kadra CUMA 

 Eksperci z ze-
wnątrz (np. lo-
kalne organizacje 
pozarządowe, 
grupy niefor-
malne) 

Wspólne 
spędzanie 
czasu w sie-
dzibie CUMA 

Cyklicznie  
(raz w tygodniu) 

Zajęcia grupowe 

 Integracja 

 Bezpieczne i ciekawe 
spędzanie czasu wol-
nego 

 Edukacja w zakresie 
spędzania czasu wol-
nego 

 Kadra CUMA 
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Działanie Częstotliwość Rodzaj Cel działania Prowadzący 

Specjali-
styczne do-
radztwo 

W razie zaistnie-
nia potrzeby 

Zajęcia indywidualne 

 Wsparcie w rozwią-
zywaniu indywidual-
nych problemów 

 Wsparcie w zakresie 
rozwoju potencjału 

 Kadra CUMA 

 Powiatowy Urząd 
Pracy 

 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Spotkania 
z lokalnymi 
przedsiębior-
cami 

Cyklicznie  
(raz na miesiąc) 

Zajęcia grupowe 

 Zapoznanie się ze 
specyfiką pracy 
w poszczególnych 
branżach 

 Lokalni przedsię-
biorcy 

 Kadra CUMA 

Spotkania 
z lokalnymi 
organiza-
cjami poza-
rządowymi 

Cyklicznie  
(raz na kwartał) 

Zajęcia grupowe 

 Zaangażowanie 
w realizację przed-
sięwzięć wypraco-
wanych w ramach 
Banku Pomysłów 

 Edukacja z zakresu 
funkcjonowania 
i działalności organi-
zacji pozarządowych 

 Lokalne organi-
zacje pozarzą-
dowe 

 Kadra CUMA 

Spotkania 
z lokalnymi 
instytucjami 

Cyklicznie  
(raz na kwartał) 

Zajęcia grupowe 

 Edukacja w zakresie 
specyfiki funkcjonu-
jących w Chorzowie 
instytucji 

 Kadra CUMA 

 Lokalne instytu-
cje 

Wyjazd inte-
gracyjny 

Jednorazowo Zajęcia grupowe  Integracja  Kadra CUMA 

Lato w 
CUMA/Zima 
w CUMA 

Cyklicznie (raz 
na pół roku) 

Zajęcia grupowe 

 Integracja 

 Bezpieczne i ciekawe 
spędzanie czasu wol-
nego 

 Kadra CUMA 

 Lokalne instytu-
cje 

 Lokalne organi-
zacje pozarzą-
dowe 

Źródło: opracowanie własne  

W poniższym rocznym kalendarzu ujęto działania realizowane przy CUMA, jako miejscu otwartym dla wszystkich, 

a także równolegle plan pracy grupy z Projektu Młodzież. Rodzaje działań zaproponowanych w ramach Projektu 

Młodzież są różnorakie – odnoszą się zarówno do kwestii rozwijania umiejętności społecznych, aktywizacji spo-

łecznej, jak i przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej. Zakłada się, że w każdym miesiącu uczestnicy Pro-

jektu Młodzież będą brali udział w zajęciach i spotkaniach, które pomogą im się zintegrować, nawiązać więzi, miło 

spędzić razem czas, ale jednocześnie budować pewność siebie i otwartość na otoczenie. Na początku proponuje 

się również pierwsze spotkanie ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego w celu diagnozy potencjału 

i predyspozycji zawodowych – tę samą czynność zaleca się wykonać także kilka miesięcy później, po uczestnictwie 

w szeregu działań w ramach Projektu Młodzież. Po realizacji drugiej części doradztwa młodzi ludzie podejmą de-

cyzję o podejmowanych kursach zawodowych. Jednocześnie młodzież angażowana będzie do pomocy w organiza-

cji działań z Banku Pomysłów. Ponadto, w celu poszerzania swojej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy 
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spotykać się będzie z przedsiębiorcami (z naciskiem na wizyty studyjne). Ostatni kwartał Projektu Młodzież prze-

znaczony jest przede wszystkim na praktyczne zdobywanie umiejętności zawodowych (kursy) – nie należy jednak 

wtedy zapomnieć o podtrzymywaniu aktywności społecznej, w dalszym ciągu angażując młodzież w projekty 

z Banku Pomysłów i spędzając wspólnie czas. Przygotowując młodzież do usamodzielnienia się (podjęcia zatrud-

nienia), warto realizować spotkania z lokalnymi instytucjami, aby zaznajomić uczestników Projektu Młodzież 

z funkcjonowaniem tychże podmiotów w zakresie koniecznym do załatwienia pewnych spraw. 

Zakłada się, że CUMA funkcjonować będzie w cy-

klu rocznym – od września do sierpnia. CUMA 

jako miejsce dla każdego działać będzie według 

ustalonego harmonogramu, angażując na bie-

żąco osoby skupione wokół CUMY oraz partner-

skie podmioty. Z kolei na wrzesień planuje się 

każdorazowo uruchamianie rekrutacji do nowej 

edycji Projektu Młodzież. 

Rysunek 1. Cykl funkcjonowania CUMA 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 7. Proponowany roczny kalendarz wydarzeń w CUMA  

Miesiąc  
CUMA miejscem dla każdego 

Działania dedykowane uczestnikom  
Projektu Młodzież 

Wrzesień 

 Bitwa taneczna 

 Ozdób Rynek 

 Śniadanie na Rynku 

 Gry na placu 

 Wymień się  

 Rekrutacja uczestników 

Październik  Wymień się 

 Diagnoza uczestników i opracowanie indywi-
dualnych planów działania 

 Integracja, w tym wyjazd integracyjny 

Listopad 
 Regularny plan funkcjonowania CUMA 

 Przygotowania do realizacji inicjatywy 
grudniowej 

 Doradztwo specjalistyczne – cz. 1 

 Warsztaty kreatywne 

 Rozwijanie umiejętności miękkich i społecz-
nych 

 Zajęcia integracyjne 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Grudzień  Ozdób Rynek 

 Warsztaty kreatywne 

 Rozwijanie umiejętności miękkich i społecz-
nych 

 Spotkania z lokalnymi organizacjami pozarzą-
dowymi 

 Warsztaty specjalistyczne 

 Zajęcia integracyjne 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 
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Miesiąc  
CUMA miejscem dla każdego 

Działania dedykowane uczestnikom  
Projektu Młodzież 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

Styczeń 
 Regularny plan funkcjonowania CUMA 

 Przygotowania do realizacji inicjatyw 
wiosennych 

 Warsztaty kreatywne 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Rozwijanie umiejętności miękkich i społecz-
nych 

 Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami 

 Spotkania z lokalnymi instytucjami 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Luty 
 Regularny plan funkcjonowania CUMA 

 Przygotowania do realizacji inicjatyw 
wiosennych 

 Rozwijanie umiejętności miękkich i społecz-
nych 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Warsztaty specjalistyczne 

 Spotkania z lokalnymi organizacjami pozarzą-
dowymi 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Marzec 
 Budowanie mebli miejskich 

 Ozdób Rynek 

 Rozwijanie umiejętności miękkich i społecz-
nych 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Warsztaty kreatywne 

 Spotkania z lokalnymi organizacjami pozarzą-
dowymi 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Kwiecień 
 Budowanie mebli miejskich  

 Mistrzowie zawodu 

 Wymień się 

 Doradztwo specjalistyczne – cz. 2 

 Warsztaty specjalistyczne 

 Spotkania z lokalnymi organizacjami pozarzą-
dowymi 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Maj 

 Budowanie mebli miejskich 

 Chorzowskie kapele 

 Gra miejska 

 Śniadania na Rynku 

 Gry na placu 

 Wymień się 

 Warsztaty kreatywne 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Warsztaty specjalistyczne 

 Spotkania z lokalnymi organizacjami pozarzą-
dowymi 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Czerwiec 

 Chorzowskie kapele 

 Gra miejska 

 Potańcówki na Rynku/Tańce na Rynku 

 Śniadanie na Rynku 

 Gry na placu 

 Wymień się 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Spotkania z ciekawymi osobistościami 

 Rozpoczęcie kursów zawodowych 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 
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Miesiąc  
CUMA miejscem dla każdego 

Działania dedykowane uczestnikom  
Projektu Młodzież 

Lipiec 

 Chorzowskie kapele 

 Planszówki na Rynku 

 Potańcówki na Rynku/Tańce na Rynku 

 Śniadanie na Rynku 

 Gry na placu 

 Wymień się 

 Realizacja kursów zawodowych 

 Spotkania z lokalnymi instytucjami 

 Rozwój idei „Ambasadora CUMA” 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Wspólne spędzanie czasu (w siedzibie CUMA 
lub poza nią) 

Sierpień 

 Rynek Talentów  

 Chorzowskie kapele Śniadanie na 
Rynku 

 Gry na placu 

 Wymień się 

 Pomoc w organizacji działań ożywiających Ry-
nek 

 Zakończenie kursów zawodowych 

 Warsztaty specjalistyczne 

 Wsparcie w rekrutacji do kolejnego projektu 
Źródło: opracowanie własne  

Propozycje indywidualnych planów działania 

Poniżej znajdują się dwie propozycje indywidualnych planów działania – oba skierowane do osób nieletnich (około 

14-17 lat), lecz funkcjonujących w innych środowiskach: jednej będącej wychowankiem placówki opiekuńczo-wy-

chowawczej lub skierowanej do ośrodka kuratorskiego, a drugiej wychowującej się w domu rodzinnym, nienara-

żonej na ubóstwo, lecz mającej problemy w sferze społecznej, z niewystarczającym wsparciem w rodzinie. 

Tabela 8. Proponowany indywidualny plan działania dla uczestnika Projektu Młodzież – wychowanka placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej lub skierowanego do ośrodka kuratorskiego 

Uczestnik Projektu Młodzież –  
wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej /skierowany do ośrodka kuratorskiego 

Cel: aktywizacja społeczna, przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej 

1. Diagnoza sytuacji obecnej 

2. Diagnoza oczekiwań 

3. Doradztwo specjalistyczne – określenie predyspozycji zawodowych 

4. Praca nad rozwojem kompetencji społecznych i miękkich, w tym zasad życia w społeczeństwie, kulturalnego 
zachowania się, dbania o wygląd, rozwój umiejętności współpracy z grupą, poczucia odpowiedzialności 

5. Wypracowanie planu, którego realizacja umożliwi osiągniecie założonego celu – np. poprzez korzystanie 
z korepetycji, zapoznanie się ze specyfiką pracy w danej branży/danym zawodzie, uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji niezbędnych przy podjęciu pracy  

6. Zapoznanie ze specyfiką i ofertą instytucji, których wsparcie może być przydatne w procesie podnoszenia 
swoich kwalifikacji lub szukania zatrudnienia (np. Powiatowego Urzędu Pracy, agencji pracy) oraz szukania 
wsparcia w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów (np. Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna, Ośrodek Pomocy Społecznej); przygotowanie do samodzielnego funkcjonowanie (umiejętność zała-
twienia spraw w urzędach, instytucjach) 

7. Monitorowanie wypracowanego planu i jego ewentualna korekta 

8. Motywowanie w realizacji osiągnięcia założonego celu 

9. Propozycja zostania “Ambasadorem CUMA” 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 9. Proponowany indywidualny plan działania dla uczestnika Projektu Młodzież – dorastającego w domu rodzinnym, bory-
kającego się z problemami w sferze społecznej, z niewystarczającym wsparciem w rodzinie 

Uczestnik Projektu Młodzież – 
dorastający w domu rodzinnym 

Cel: aktywizacja społeczna, pomoc w nakreśleniu ścieżki rozwoju 

1. Diagnoza sytuacji obecnej 

2. Diagnoza oczekiwań 

3. Doradztwo specjalistyczne – określenie predyspozycji zawodowych 

4. Nawiązanie kontaktu i relacji z rodziną w celu zaangażowania jej w proces podejmowania decyzji w związku 
z planowaniem dalszej drogi edukacyjnej/zawodowej  

5. Zaangażowanie do udziału w warsztatach kreatywności oraz uczestnictwa w organizacji wydarzeń – rozwój 
śmiałości, wzrost samooceny, umiejętności współpracy i rozwój zainteresowań 

6. Wypracowanie planu, którego realizacja umożliwi osiągniecie założonego celu – np. poprzez korzystanie 
z korepetycji, zapoznanie się ze specyfiką pracy w danej branży/danym zawodzie, uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji niezbędnych przy podjęciu pracy; przełamanie nieśmiałości w załatwianiu codziennych spraw;  

7. Zapoznanie ze specyfiką i ofertą instytucji, których wsparcie może być przydatne w procesie podnoszenia 
swoich kwalifikacji lub szukania zatrudnienia (np. Urzędu Pracy, agencji pracy) oraz szukania wsparcia w za-
kresie rozwiązywania indywidualnych problemów (np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Po-
mocy Społecznej) 

8. Monitorowanie wypracowanego planu i jego ewentualna korekta 

9. Motywowanie w realizacji osiągnięcia założonego celu 

10. Propozycja zostania “Ambasadorem CUMA” 
Źródło: opracowanie własne 

Młodzież z grupy pilotażowej przez kilka miesięcy korzystała z form wsparcia zgodnych z ich indywidualnymi po-

trzebami. Poza wydarzeniami o charakterze integracyjno-motywacyjnym, atrakcyjnymi formami spędzania czasu 

wolnego, młodzi mieszkańcy Chorzowa objęci zostali także wsparciem w zakresie podniesienia kompetencji spo-

łecznych i zawodowych. W ramach drugiego obszaru odbyły się między innymi wizyty studyjne w zakładach pracy. 

W czasie ich trwania młodzież mogła poznać poszczególne zawody „od podszewki”. W wyniku spotkań z doradcą 

zawodowym i na podstawie przeprowadzonych testów kompetencji zawodowych dokonano wyboru w kwestii 

kursu zawodowego. Ostatecznie 5 uczestników grupy pilotażowej skorzystało z następujących kursów zawodo-

wych: 

 Kosmetyczka 

 Stylizacja paznokci 

 Fryzjerstwo 

 Kurs komputerowy ECDL (2 osoby) 

Kursy organizowane w ramach projektu poza podstawowym programem swoim zakresem obejmowały dodatkowo 

80 godzin zajęć praktycznej nauki zawodu.  
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P O D S U M O W A N I E  

Kalendarz działań w CUMA opracowano w dwóch wymiarach: tygodniowym i rocznym. W ujęciu tygodniowym za-

proponowano działania typowe dla danego dnia tygodnia, jak również szereg działań i funkcji miejsca dostępnych 

każdego dnia lub też w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania. Przyjęto zatem, że program CUMA w ciągu 

tygodnia będzie powtarzalny – funkcjonowanie cykliczne sprzyja przywiązywaniu się uczestników do danej oferty 

i miejsca.  

Ponadto zaproponowano kalendarz w ujęciu rocznym – z jednej strony zawierający propozycje działań adresowa-

nych do szerszej społeczności CUMA oraz jej partnerów – to przede wszystkim działania w przestrzeni publicznej. 

Z drugiej strony zaprezentowano cykl funkcjonowania grupy Projektu Młodzież – od rekrutacji we wrześniu każ-

dego roku po zakończenie uczestnictwa w czerwcu roku następnego.  

3.1.6. CUMACafe  

Kawiarenka Obywatelska „CumaCafe” prowadzona była przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej z Chorzowa, 

która została wybrana na drodze otwartego konkursu ofert od października 2018 roku. W ramach prowadzonej 

działalności udało się zrealizować szereg działań i inicjatyw skierowanych do dwóch grup wiekowych: młodzieży 

oraz seniorów. Istotnym ich elementem jest również integracja międzypokoleniowa. Podejmowane działania kie-

rowano również do lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.  

Na przestrzeni kilku miesięcy w Kawiarence Obywatelskiej odbyły się następujące zajęcia:  

1) Zajęcia dla młodzieży, w tym między innymi zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (poziom podsta-

wowy oraz średniozaawansowany), zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (poziom podstawowy 

oraz średniozaawansowany), zajęcia wyrównawcze z chemii, zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsz-

taty na przykład z autoprezentacji czy warsztaty fotograficzne oraz doradztwo zawodowe.  

2) Spotkania dla lokalnych przedsiębiorców, w tym Biznes Lunche oraz seminaria.  

3) Spotkania dla lokalnych organizacji pozarządowych, w tym warsztaty i szkolenia.  

4) Spotkania dla seniorów, w tym zajęcia komputerowe oraz spotkania w ramach Klubu Międzypokolenio-

wego przy Rynku5. 

 

                                                                 

5 Szczegółowe informacje na temat liczby poszczególnych zajęć/spotkań i liczby uczestników znaleźć można w sprawozdaniach z realizacji za-
dania publicznego pn. „Kompleksowa obsługa Kawiarenki Obywatelskiej „CUMA CAFE” jako miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej, 
a także stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców Chorzowa”.  
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Rysunek 2. Uczestnicy zajęć zorganizowanych w ramach Kawiarenki Obywatelskiej „CUMA Cafe” 

Źródło: facebook.com/cuma.chorzow 

Informacje zawarte w częściowym sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego złożonego przez Fundację Edu-

kacji Przedsiębiorczej z Chorzowa oraz relacje z poszczególnych spotkań umieszczanych na profilu społecznościo-

wym Facebook pozwalają wnioskować, że uruchomienie Kawiarenki Obywatelskiej w znaczący sposób wpłynęło 

na liczbę osób odwiedzających lokal przy ulicy Wolności 3. Ponadto, działalność CUMACafe przyczynia się do pro-

mowania kreatywnego spędzania czasu wolnego, integracji lokalnej społeczności, wspominanej już integracji mię-

dzypokoleniowej, a także tworzenia płaszczyzn umożliwiających wzajemne poznanie i podejmowanie współpracy 

różnych środowisk (przedsiębiorców czy też organizacji pozarządowych).  
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Projekt CUMA to projekt skierowany do młodzieży. Uruchomienie w październiku 2018 roku Kawiarenki Obywa-

telskiej sprawiło, że w oczach tej grupy mieszkańców Chorzowa miejsce to ma coraz większą rozpoznawalność  

i cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodych osób. Realizatorzy zadania publicznego w sprawozdaniu 

częściowym wskazali, że młodzież, która korzystała z oferty CUMA, chciała w niej przebywać dłużej niż pozwalały 

na to zaplanowane godziny otwarcia, a nawet nocować. Pozwala to wnioskować, że istnieje realna potrzeba utrzy-

mania dotychczasowej formuły oraz podejmowania działań skierowanych do młodzieży niezaopiekowanej w wy-

starczającym stopniu, która ma trudności w szkole, problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Niekoniecznie 

są to dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, ale nie zawsze mogą one liczyć na wsparcie i pomoc swoich 

najbliższych, co czyni je osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

Dotychczasowe funkcjonowanie Kawiarenki Obywatelskiej umożliwiło wypracowanie standardu, którego zacho-

wanie i utrzymanie wpłynąć może na liczbę osób korzystających z różnorodnych zajęć, jakie w momencie sporzą-

dzenia niniejszego raportu odbywają się w CUMACafe. Wypracowany standard dotyczy funkcjonowania Kawia-

renki Obywatelskiej w kilku obszarach6, a sam dokument i jego założenia stanowią załącznik do ogłoszonego 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Zwraca się uwagę na:  

1) Organizację pracy Kawiarenki Obywatelskiej (KO):  

 Kawiarenka powinna być czynna od poniedziałku do soboty od godzin południowych, gdyż w takich go-

dzinach jest największe zapotrzebowanie – uwzględniając okres wiosenno-letni, w tym wakacyjny; reko-

mendowane godziny otwarcia to 12.00-20.00 lub 13.00-21.00;  

 Kawiarenka, czerpiąc z dotychczas wypracowanych zasad i wartości, powinna działać w sposób realnie 

wspierający oraz inicjujący aktywności w szczególności dla młodzieży i seniorów, w tym wykorzystując 

cykliczność części działań, do której już przyzwyczaili się odwiedzający, np. cykliczne zajęcia dla młodzieży 

czy cotygodniowe o stałych godzinach spotkania seniorów w ramach klubu „Przy Rynku” (dotychczas 

piątkowe); 

 Kawiarenka powinna być prowadzona przez co najmniej 2 osoby obsługi stale przebywające w lokalu  

z uwagi na różne sytuacje, w tym niebezpieczne – np. najścia osób agresywnych, będących pod wpływem 

alkoholu czy innych używek; w przypadku absencji chorobowej lub urlopowej jednej z osób prowadzą-

cych KO należy zapewnić osobę na zastępstwo;  

 Kawiarenka powinna zatrudniać (np. umowa zlecenia) osobę do sprzątania.  

  

                                                                 

6 Źródło: Standard funkcjonowania Kawiarenki Obywatelskiej w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Kompleksowa obsługa Kawiarenki 
Obywatelskiej „CUMA CAFE” jaki miejsca i formy dialogu oraz aktywności lokalnej, a także stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego dla 
mieszkańców Chorzowa”.  
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2) Zakres działania Kawiarenki Obywatelskiej: 

 Kawiarenka powinna budować swoją ofertę, wykorzystując już stworzone relacje z mieszkańcami,  

w szczególności z chorzowską młodzieżą oraz seniorami, którzy to w praktyce tworzą przyjazną atmos-

ferę skutkującą tym, że sami chcą do KO wracać i w niej spędzać czas; 

 Kawiarenka powinna prowadzić i promować działania prowadzące do integracji, w tym integracji mię-

dzypokoleniowej, np. wzajemnej nauki różnych umiejętności w relacjach seniorzy – młodzież, wspólnych 

inicjatyw integracyjno-rozrywkowych, bonusów za uczestnictwo zespołów międzypokoleniowych w wy-

darzeniach, konkursach itp.; 

 Kawiarenka powinna być otwarta na inicjatywy każdej grupy wiekowej i społecznej; 

 Kawiarenka powinna odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców i innych podmiotów funkcjonujących 

w mieście; 

 Kawiarenka powinna udostępniać przestrzeń wszystkim działaczom i liderom społecznym.  

3) Obszary partnerstwa Kawiarenki Obywatelskiej: 

 Współpraca w szczególności z: władzami lokalnymi, klubami seniora, szkołami i nauczycielami, instytu-

cjami kultury, przedsiębiorcami, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organiza-

cjami pozarządowymi i aktywnymi, ale niezrzeszonymi mieszkańcami; 

 Tworzenie i rozwijanie relacji partnerskich pomiędzy KO z innymi lokalnymi organizacjami i instytucjami 

powinno cechować się możliwą koordynacją i komplementarnością oferty wzmacniając efekty synergii, 

a niwelując relacje konkurencyjne – tutaj także kluczowa rola miasta jako koordynatora takich działań. 

4) Sposoby komunikacji z otoczeniem: 

 Wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi promocyjnych, w tym mediów społecznościowych 

do promowania wydarzeń i relacji z działań podejmowanych przez KO, w tym najlepiej relacje i fotorela-

cje codzienne (minimum 5 postów z relacjami tygodniowo); 

 Najbardziej skuteczna forma promocji – marketing szeptany – promowanie działań podejmowanych 

przez KO wymaga czasu, wieść rozchodzi się powoli ale skutecznie, jeśli opinie o ofercie i atmosferze są 

realnie pozytywne to powoduje to ciągłe zainteresowanie ofertą, w tym nowych osób; 

 Bezpośrednie informowanie o wydarzeniach mieszkańców korzystających z KO;  

 Dla starszej części mieszkańców nadal dobre są treści przekazywane w formie ulotek; 

 Szczególnie w okresie wiosenno-letnim informacje o wydarzeniach w KO przedstawiane także na tabli-

cach informacyjnych przed lokalem na ul. Wolności; 
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 Zaangażowanie różnych pokoleń i podmiotów do promowania wydarzeń, w swoich środowiskach pry-

watnych i zawodowych; 

 Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku KO jako miejsce przyjaznego, otwartego i tolerancyjnego 

zwiększenie aktywności i częstotliwości w zakresie informacji komunikowanych przez główną stronę in-

ternetową CUMY, większe wykorzystanie główniej strony miasta i instytucji miejskich do promocji szcze-

gólnie atrakcyjnych wydarzeń w KO. 

5) Działania które cieszyły lub nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców: 

 Największym zainteresowaniem, co warte jest kontynuacji, są między innymi: cotygodniowe spotkania 

Klubu Międzypokoleniowego, zajęcia komputerowe i z obsługi telefonów dla seniorów, zajęcia wyrów-

nawcze z języka angielskiego dla młodzieży, zajęcia wyrównawcze z matematyki dla młodzieży, zajęcia 

z fizyki i chemii, które posiadają elementy interaktywne np. doświadczenia, spotkania integracyjne (np. 

andrzejki, spotkanie świąteczne, zabawa karnawałowa) oraz wycieczki, gra miejska – np. śladami założy-

cieli miasta Chorzów, warsztaty plastyczne oraz z rękodzieła, spotkania o charakterze edukacyjnym (np. 

w temacie uzależnień młodzieży, społeczeństwa obywatelskiego, prawach młodzieży), stała możliwość 

skorzystania z bezpłatnej kawy, herbaty, wody i ciasteczek; 

 Mniej popularne były działania skierowane do NGO i przedsiębiorców: szkolenia, warsztaty, biznes lun-

che; ograniczone zainteresowanie wynika z konkurencyjnej oferty o zbliżonym zakresie merytorycznym 

proponowanej przez inne podmioty działające w mieście. 

 

P O D S U M O W A N I E  

Uruchomienie Kawiarenki Obywatelskiej „CUMACafe” w sposób pozytywny wpłynęło na wykorzystanie przestrzeni 

w lokalu przy ulicy Wolności 3. Podejmowane działania na rzecz młodzieży mają różny charakter – z jednej strony 

umożliwiają nadrabianie zaległości edukacyjnych, ale również umożliwiają spędzanie czasu wolnego w sposób kre-

atywny i bezpieczny. Działalność Kawiarenki skierowana jest także do chorzowskich seniorów, przedstawicieli lo-

kalnego biznesu oraz organizacji pozarządowych. Sprzyja to wzajemnemu poznaniu się, umożliwia także podejmo-

wanie wspólnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Rekomenduje się dalszą działalność Kawiarenki Obywa-

telskiej w dotychczasowej formie. Szczególny nacisk należy położyć na podejmowanie działań na rzecz młodzieży, 

dla której możliwość spędzenia czasu w lokalu przy ulicy Chorzowskiej 3 jest alternatywą, z której coraz chętniej 

korzystają, podnosząc swoje kompetencje społeczne, rozwijając swoje pasje oraz nadrabiając zaległości szkolne.  
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3.2. WYKORZYSTANIE KREATYWNOŚCI I POTENCJAŁU MŁODYCH LUDZI DO 

OŻYWIENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ CHORZOWSKIEGO RYNKU 

W swoim założeniu działania grupy pilotażowej 

skupionej przy CUMA miały jednocześnie wspie-

rać społeczne ożywienie chorzowskiego Rynku. 

Wszystkie imprezy, jakie się odbywały w CUMIE zawsze były 

związane z hasłem, że CUMA jest miejscem dla młodzieży, 

które ma ożywiać chorzowski Rynek.  

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z pracownikiem projektu 

Na potrzebę zajścia zmian w tej części miasta wskazywali mieszkańcy Chorzowa, którzy w badaniu ilościowym dość 

zgodnie przyznali, że chorzowski Rynek powinien zostać ożywiony. Jednocześnie co drugi badany wskazywał, że 

działalność CUMA będzie miała pozytywny wpływ na zmiany w tym zakresie7. Działania młodzieży w oddanym, 

wyremontowanym lokalu CUMA zbiegły się w czasie z trwającymi pracami budowalnymi na obszarze Rynku. Ma-

jące miejsce wydarzenia w czasie trwania projektu nie zawsze odbywały się bezpośrednio na Rynku, ale z pewno-

ścią mogą stanowią początek pozytywnych zmian w tym zakresie. Trudno jednoznacznie ocenić czy po takim czasie 

funkcjonowania CUMA można mówić o jej rzeczywistym i realnym wpływie na społeczne ożywienie chorzowskiego 

Rynku, które jest procesem długotrwałym, tak jak długotrwała jest rewitalizacja społeczna.  

Wśród działań, jakie dotychczas zrealizowano w Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Mło-

dzieży w Chorzowie, znalazły się również takie, które angażowały młodzież do udziału w wydarzeniach poza sie-

dzibą CUMA: event na chorzowskim Rynku, piknik podsumowujący konkurs „Budzimy Redena” czy też Rynek Ta-

lentów.  

Te wydarzenia, które udało się zrealizować już w czasie trwania 

projektu, z pewnością cieszyły się zainteresowaniem młodzieży 

i mieszkańców Chorzowa. Z zaciekawieniem reagowali na to, że 

coś się dzieje w przestrzeni miasta, która w świadomości chorzo-

wian nie funkcjonuje jako miejsce spotkań, miejsce wydarzeń. 

Natomiast ja w nich uczestnicząc wcześniej 

jako nie mentor, a później już jako mentor 

widziałem zainteresowanie ludzi. Bądź co 

bądź imprezy do tej pory, tak typowo 

w Centrum się nie działy. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z mentorem 
grupy pilotażowej 

 

  

                                                                 

7 Szczegółowe informacje dotyczące badania ilościowego wśród mieszkańców Chorzowa zostały opisane w Raporcie Końcowym A.  
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Członkowie grupy pilotażowej, którzy wzięli w nich udział, wy-

soko ocenili zarówno ich atrakcyjność, jak i skuteczność. Sami 

mentorowie działania ocenili mniej pozytywnie z racji ich ma-

sowego charakteru. Nie były one dedykowane tylko młodzieży 

CUMA, ta była raczej ich uczestnikiem obok innych młodych 

mieszkańców Chorzowa. Z pewnością były okazją do zobacze-

nia, że w mieście są osoby czy też podmioty, które angażują się 

w jego rozwój czy tez działają na rzecz drugiego człowieka. 

Atrakcyjne na 4 i skuteczne też na 4. Sku-

teczne może w tym sensie, że młodzież zoba-

czyła, że inni też się angażują w takie przed-

sięwzięcia. Dla nich to było pierwszy raz, ale 

zobaczyli, że są organizacje, instytucje, osoby 

prywatne, które też biorą w tym udział. Zo-

baczyli, że są takie możliwości, ale czy oni 

z nich skorzystają to jest inna rzecz.  

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z mentorem 
grupy pilotażowej 

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że w Chorzowie znajdują się miejsca, które w społecznym odbiorze mogą 

mieć ugruntowaną pozycję jako miejsce wydarzeń, miejsce spotkań, miejsce umożliwiające ich organizację. Należy 

tu wspomnieć o Parku Śląskim czy terenach zlokalizowanych przy Szybie Prezydenta Kompleks Sztygarka. Pojawia 

się również obawa, na ile oddany do użytkowania, przebudowany Rynek będzie umożliwiał organizację wydarzeń 

dla mieszkańców i z udziałem mieszkańców czy młodzieży CUMA (między innymi pikników, festiwali).  

W czasie trwania projektu oraz w wyniku podjętej współpracy z szeregiem podmiotów, w tym szczególnie organi-

zacji pozarządowych stworzono Bank Pomysłów8. Stanowi on zbiór wstępnie opracowanych działań, których wy-

korzystanie ma się przyczynić do społecznego ożywienia chorzowskiego Rynku. Same pomysły szczegółowo omó-

wiono w Raporcie Końcowym B.  

Poniższa tabela to propozycja, w jaki sposób młodzież skupiona wokół CUMA może zostać zaangażowana w reali-

zuję poszczególnych pomysłów. Katalog tych działań może być szerszy – zależny ostatecznego kształtu ich realizacji 

oraz zaangażowania młodzieży.  

  

                                                                 

8 Pomysły przedstawiono i omówiono w Raporcie B.  
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Tabela 10. Możliwość udziału młodzieży przy realizacji pomysłu pochodzącego z Banku Pomysłów.  

Lp. Pomysł Możliwość udział młodzieży w realizacji pomysłu 

1 Bitwa taneczna 

Działanie dedykowane dzieciom i młodzieży z Chorzowa, umożliwiające każ-
dej grupie tanecznej zaprezentowanie szerszej publiczności swoich umiejęt-
ności i talentu.  

Młodzież może aktywnie włączyć się w przygotowania do wydarzenia – po-
móc w promocji wydarzenia w swoich środowiskach, zaprosić do udział w bi-
twie swoich rówieśników.  

Pomoc i zaangażowanie młodzieży może być cenne w dniu samego wydarze-
nia – wsparcie organizatorów w przygotowaniu przestrzeni na chorzowskim 
Rynku, informowanie i zapraszanie mieszkańców na wydarzenie, animowa-
nie czasu dla dzieci po wcześniejszym przeszkoleniu (np. skręcanie balonów, 
malowanie twarzy), pomoc we wręczeniu medali, dyplomów, porządkowa-
nie przestrzeni Rynku po zakończeniu wydarzenia.  

2 
Budowanie mebli miej-

skich 

Młodzież skupiona wokół CUMA może we własnym gronie stworzyć meble. 
Przy wsparciu mentorów może opracować ich projekt, przemyśleć,  
z czego mają zostać wykonane oraz wspólnie zebrać materiały niezbędne do 
ich budowy. Rozpoczęcie budowy odbyć się może w lokalu CUMA.  

Ponadto, młodzież może zostać zaangażowana w promowanie idei przedsię-
wzięcia wśród swoich rówieśników.  

3 Chorzowskie kapele 

Podobnie jak w przypadku pomysłu numer 1 – młodzież może być zaangażo-
wana w proces przygotowania wydarzenia – szczególnie w promocję  
w swoich środowiskach i wśród swoich znajomych.  

W czasie jego trwania młodzież może zostać zaangażowana w przygotowanie 
przestrzeni na chorzowskim Rynku, informowanie i zapraszanie mieszkańców 
na wydarzenie, pomoc we wręczaniu upominków, porządkowanie przestrzeni 
Rynku po zakończeniu wydarzenia.  

4 Mistrzowie zawodów 

Działanie przeznaczone i dedykowane uczniom chorzowskich szkół, umożli-
wiające zaprezentowanie w kreatywny i ciekawy sposób nabytych umiejętno-
ści. Uczniowie we własnym zakresie mogą spróbować pozyskać materiały nie-
zbędne do przeprowadzenia warsztatów/pokazów/degustacji.  

Z kolei młodzież skupiona wokół CUMA może w dniu wydarzenia pomóc  
w przygotowaniu przestrzeni na chorzowskim Rynku, promocji wydarzenia za-
równo wśród mieszkańców, jak i wśród swoich rówieśników, którzy stoją 
przed wyborem kierunku kształcenia.  

5 Gra Miejska 

Grupa młodzieży skupiona wokół CUMA razem z organizatorami może praco-
wać nad koncepcją i fabułą gry miejskiej, przekazując swoje spostrzeżenia 
i uwagi, które sprawią, że gra miejska będzie atrakcyjna dla ich rówieśników.  

Wsparcie młodzieży może być cenne na etapie promowania wydarzenia – za-
chęcania znajomych do stworzenia drużyny i udziału w grze.  

W czasie trwania gry miejskiej młodzież może obstawiać punkty gry, przedsta-
wiać zadania jakie muszą wykonać drużyny i nadzorować ich przebieg. 

6 Planszówki na Rynku 

Promocja wydarzenia w swoich środowiskach i wśród swoich znajomych, 
w przygotowanie przestrzeni na chorzowskim Rynku, informowanie i zapra-
szanie mieszkańców na wydarzenie, porządkowanie przestrzeni Rynku po za-
kończeniu wydarzenia.  

Młodzież można również zaangażować w poszukiwanie gier, które mogą być 
wykorzystane podczas wydarzenia. Powinni poznać zasady gier, by móc je 
przedstawić innym uczestnikom wydarzenia.  
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Lp. Pomysł Możliwość udział młodzieży w realizacji pomysłu 

7 
Potańcówka na 

Rynku/Tańce na Rynku 

Wsparcie młodzieży CUMA w promocję wydarzenia w swoich środowiskach 
i wśród swoich znajomych, w przygotowanie przestrzeni na chorzowskim 
Rynku, informowanie i zapraszanie mieszkańców na wydarzenie, porządko-
wanie przestrzeni Rynku po zakończeniu wydarzenia. 

Osoby, które mają talent związany z tańcem, mogą zostać zaangażowane 
w prowadzenie warsztatów, mogą pomóc w nauce kroków tanecznych czy 
prostych układów tanecznych.  

8 Ozdób Rynek 

Przygotowując się do organizacji wydarzenia, wspólnie z młodzieżą z CUMA 
można dokonać wyboru tematyki bądź też jego motywu przewodniego. 

Młodzież może zostać włączona w promocję wydarzenia w swoich środowi-
skach, w pomoc w prowadzeniu warsztatów podczas których powstać mogą 
ozdoby. Aktywnie może brać udział w ozdabianiu Rynku.  

9 Gry na placu 

Wcześniejsza promocja wydarzenia zarówno w swoich środowiskach, jak  
i wśród mieszkańców Chorzowa to jedno z zadań w jakie można zaangażować 
młodzież skupioną wokół CUMA.  

Ich zaangażowanie może także dotyczyć poznania gier (również tych zapo-
mnianych) i ich zasad tak by móc zaprosić do udziału w nich mieszkańców 
Chorzowa. Młodzież może zostać zaangażowania do prac związanych z przy-
gotowaniem przestrzeni Rynku oraz do zadbania o porządek po zakończeniu 
wydarzenia.  

10 Śniadanie na Rynku 

Pomoc w przygotowaniu i aranżacja przestrzeni przed wydarzeniem – rozło-
żenie niezbędnych akcesoriów, pomoc podczas organizowanych warsztatów, 
wsparcie w promocji wydarzenia i pracach porządkowych po zakończeniu wy-
darzenia.  

Ponadto, w wydarzenie zaangażowani zostaną uczniowie szkoły gastrono-
micznej, którzy mogą zaprosić do degustacji przygotowanych przez nich wy-
robów.  

11 Wymień się 

Pomoc w promocji wydarzenia wśród swoich rówieśników i w swoich środo-
wiskach. Młodzież może pomóc zaaranżować przestrzeń na Rynku, pomoc 
mieszkańcom Chorzowa w przygotowaniu stoisk, a także informować i zapra-
szać przechodniów do udziału w wydarzeniu.  

Źródło: opracowanie własne  

Angażując młodzież skupioną wokół CUMA w proces przygotowania i realizacji poszczególnych wydarzeń można 

rozważyć nadanie im tytułu „ambasadorów” działań, co może wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności za ich 

realizację. W celu uniknięcia obawy dotyczącej niewywiązywania się z obowiązków, warto na początku współpracy 

angażować młodzież w działania, które nie mają kluczowego znaczenia dla realizacji całości przedsięwzięcia. Z cza-

sem można zwiększać zakres odpowiedzialności. Jednocześnie tytuł „ambasadora CUMA” może zostać wykorzy-

stany jako element promocji CUMA wśród chorzowskiej młodzieży.  

Ponadto, organizacje pozarządowe – odpowiedzialne za realizację poszczególnych pomysłów – we własnym zakre-

sie wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie mogą dla młodzieży zorganizować warsztat/szkolenie z zakresu 

realizacji projektów.  
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P O D S U M O W A N I E  

Wypracowany w ramach projektu katalog działań – Bank Pomysłów – umożliwia zaangażowanie młodzieży – jej 

kreatywności i potencjału w proces społecznego ożywienia chorzowskiego Rynku. Powstał przy zaangażowaniu  

i akceptacji chorzowskich organizacji pozarządowych i podmiotów, które do ich realizacji zaangażować mogą mło-

dzież skupioną wokół CUMA. Młodzież jako „ambasadorzy” działań mogą w znaczny sposób przyczynić się do 

zwiększenia wiedzy i świadomość na temat funkcjonowania w Chorzowie centrum dla młodych ludzi.  

CUMA zlokalizowana przy ulicy Wolności 3 może w przyszłości stanowić może być dobrze zlokalizowanym i wypo-

sażonym zapleczem służącym do prowadzenia prac i przygotowań do wydarzeń, których finał będzie miał miejsce 

na chorzowskim Rynku bądź w jego okolicy – w Parku Hutników. Dodatkowo, proces społecznego ożywienia Rynku 

wspierać i ułatwiać może również zaplanowane powstanie na jego płycie obiektów kubaturowych. Jeden z nich 

będzie udostępniony młodzieży skupionej przy CUMA, ale także organizacjom pozarządowym. Miejsce będzie 

umożliwiało organizowanie spotkań, warsztatów, prezentacji, wystaw, wernisaży.  

3.3. TWORZENIE PLATFORM POROZUMIENIA W RAMACH CUMA  

Przystępując do tworzenia CUMA założono, że proces służący zidentyfikowaniu i pozyskaniu podmiotów prowa-

dzących działania w obszarze animacji społecznej na obszarze miasta Chorzów (szczególnie w obszarze Śródmie-

ścia) przebiegać będzie etapowo. 

W pierwszym etapie nastąpiło zidentyfikowanie kluczowych podmiotów odpowiedzialnych za inicjatywy z zakresu 

kultury, edukacji, ekonomii społecznej i tych, które te obszary mają określone jako zadania statutowe. W tym celu 

zweryfikowano bazę organizacji społecznych zarejestrowanych w Chorzowie. Ponadto, skupiono się również na 

zidentyfikowaniu nieformalnych grup czy też oddolnych inicjatyw. Głównym źródłem informacji w tym przypadku 

były media społecznościowe (m.in. Facebook) oraz nieformalne rozmowy. 

 Zidentyfikowane podmioty zaproszono na spotkania prowadzone metodą warsztatową, podczas których uczest-

nicy, wspólnie z przedstawicielami podmiotów publicznych, pracowali nad poszczególnymi zagadnieniami. Spotka-

nia prowadzone taką metodą sprzyjają wypracowaniu kreatywnych rozwiązań i stymulują współpracę przy projek-

tach. Ich charakter i dynamika sprzyjają nawiązywaniu kontaktów i umożliwiają wzajemne poznanie się.  

Ponadto, przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami różnych grup interesariuszy, których wiedza i do-

świadczenie mogły mieć znaczący udział w procesie powstawania CUMA9. W czasie realizacji projektu, udało się 

nawiązać dialog i współpracę z szeregiem podmiotów: 

                                                                 

9 Informacje dotyczące przebiegu spotkań i wypracowanych wniosków szczegółowo zostały opisane w Raporcie Końcowym B.  
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 Mieszkańcami Chorzowa, którzy zaproszenie do zaangażowania się w przedsięwzięcie otrzymali już na 

etapie projektowania lokalu CUMA, zaproszeni zostali także na jej uroczyste otwarcie. Mieszkańcy Cho-

rzowa brali również udział w organizowanych wydarzeniach – piknikach, happeningach organizowanych 

na chorzowskim Rynku i w jego bliskiej okolicy.  

 Przedstawicielami lokalnego biznesu, którym podczas specjalnych spotkań przedstawiono założenia 

CUMA, a ci z kolei mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec projektu. Lokalni przedsiębiorcy włączali się 

również podczas trwania projektu. Grupa pilotażowa miała możliwość odbycia wizyt studyjnych w Zakła-

dzie Produkcyjnym IZOBLOK, Przychodni Weterynaryjnej, Tramwajach Śląskich.  

 Podmiotami publicznymi – Ośrodek Pomocy Społecznej i prowadzony Klub Młodzieżowy, Powiatowy 

Urząd Pracy w Chorzowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chorzowie, Chorzowskie Centrum Kul-

tury, Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie, Miejski Dom Kultury Batory, Ośrodek Kuratorski w Chorzo-

wie, Ośrodek Wsparcia Rodziny, Sąd Rejonowy w Chorzowie i inne. W zależności od specyfiki działalności 

poszczególnego podmiotu, młodzież grupy pilotażowej otrzymywała wsparcie merytoryczne (np. w po-

staci diagnozy predyspozycji zawodowych) bądź umożliwiano im aktywne i kreatywne spędzanie czasu 

wolnego (np. przekazując darmowe wejściówki na basen, fitness, siłownię, spektakle).  

 Szkołami ponadgimnazjalnymi (ponadpodstawowymi) z miasta Chorzów – Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 1 w Chorzowie, Zespół Szkół Technicznych nr 1 Im. Wojciecha Korfantego, Zespół Szkół Gastrono-

miczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie, IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodow-

skiej-Curie, III LO im. Stefana Batorego, Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie. Młodzież ze szkół 

aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do remontu pomieszczeń CUMA, prezentowała także swoje 

możliwości podczas plenerowych wydarzeń na chorzowskim Rynku (np. w ramach działania „Budzimy Re-

dena” przygotowując poczęstunek).  

Istotny udział w tworzeniu platformy porozumienia w ramach CUMA miały organizacje pozarządowe, lokalni lide-

rzy i aktywiści, instytucje kultury, animatorzy, artyści. Rozwijana współpraca pomiędzy nimi umożliwiła zrealizowa-

nie dwóch działań ożywiających okolice chorzowskiego Rynku: 

 Pierwsze z nich odbyło się 27.10.2017 (poprzedzone dwoma spotkaniami). Zrealizowano jednodniową 

akcję, której celem była zmiana funkcjonowania przestrzeni Rynku – wzbogacono go o zieleń, miejsca do 

wypoczynku i miejsca aktywności społecznej (rozmów, rozrywki). W działaniu udział wzięło 7 podmiotów 

działających w Chorzowie.  

 Drugie działanie odbyło się 13.04.2018 (poprzedzone czterema spotkaniami). Wydarzenie „Budzimy Re-

dena” przyjęło formę pikniku z występami i dodatkowymi atrakcjami. W działaniu udział wzięło 7 podmio-

tów działających w Chorzowie.  
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Zaangażowanie wymienionych podmiotów miało istotny znaczenie 

i wpływ na formę i jakość proponowanych zajęć młodzieży z grupy pilo-

tażowej. W większości przypadków współpraca nawiązywania była z ini-

cjatywy pracowników projektów i samych mentorów grupy pilotażowej. 

Jej nawiązanie było wynikiem czerpania z sieci swoich kontaktów i zna-

jomości, jak i wykorzystania oficjalnych kanałów. Na etapie pilotażu pro-

jektu CUMA nie była na rozpoznawalna i dostrzegana przez podmioty 

z zewnątrz. Nie zaistniała sytuacja, w której zaproponowano wsparcie 

dla młodzieży z grupy pilotażowej. Warto podkreślić, że podmioty, do 

których występowano z prośbą o wsparcie, reagowały na nią z entuzja-

zmem i otwartością. 

Nie było tak żeby ktoś nam powie-

dział, że chce z nami współpracować. 

To my dzwoniliśmy i mówiliśmy, co 

potrzebujemy, pytając czy jest to do 

zrobienia. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony 
z mentorem grupy pilotażowej 

Współpraca z tymi podmiotami była 

fajna, prężna. Dobrze nas witali, 

oprowadzali co też jest bardzo 

istotne. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony pra-
cownikiem projektu 

Wymiernym efektem budowania platformy porozumienia w ramach CUMA jest stworzenie bazy podmiotów, które 

podpisując odpowiednie oświadczenie zadeklarowały gotowość do współpracy w ramach działań animacji społecz-

nej służących integracji społeczności lokalnej i zamierzających do ożywienia obszaru Rynku w Chorzowie. 

W bazie znalazło się łącznie 9 podmiotów.  

1) Chorzowski Klub Rowerowy 

2) Chorzowskie Centrum Kultury 

3) Fundacja Park Śląski 

4) Miejska Partyzantka Ogrodnicza 

5) Młodzieżowa Rada Miasta 

6) Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa im. Ju-

liusza Ligonia 

7) Stowarzyszenie Muzyczno-teatralne FREELAND 

8) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„Dom Aniołów Stróżów” 

9) Stowarzyszenie Społeczno-kulturalno-spor-

towe Silesia 

Współpraca doprowadziła również do stworzenia Banku Pomysłów – opracowania 11 działań mających na celu 

ożywienie Rynku i jego okolicy, możliwych do wykorzystania w przyszłości.  

Dla dalszego powodzenia działań realizowanych na rzecz młodzieży CUMA bardzo istotna będzie dalsza promocja 

miejsca i idei oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie podmiotów, które chciałyby mieć wpływ 

na to, jak wygląda CUMA. Początkiem tego procesu z pewnością było otwarcie w przestrzeni CUMA Kawiarenki 

Obywatelskiej „CumaCafe”. Była prowadzona przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej z Chorzowa, która została 

wybrana na drodze otwartego konkursu. Kawiarenka była miejscem dla każdego mieszkańca Chorzowa, grup nie-

formalnych i organizacji pozarządowych. Dała możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń CUMA i jej wy-

posażenia, a zakres tematyczny organizowanych w nich przedsięwzięć był bardzo różnorodny. Co istotne, działania 
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w ramach Kawiarenki realizowane są pod szyldem CUMA – poza wykorzystaniem oszczędności finansowych lokalu 

przy ulicy Wolności 3 w Chorzowie, wykorzystywano również nazwę i stworzoną wizualizację graficzną.  

Rysunek 3. Wybrany tygodniowy plan zajęć w ramach Kawiarenki Obywatelskiej "CumaCafe". 

 

Źródło: facebook.com/cuma.chorzow 

 

Jednoczesne prowadzenie w jednym lokalu działań skierowanych do różnych grup wiekowych wymagać będzie 

szczególnej dbałości w akcentowaniu, że jest to przede wszystkim miejsce, które powstało z myślą o młodych 

mieszkańcach Chorzowa i ich potrzebach. W mieście funkcjonuje Centrum Integracji Międzypokoleniowej 

(www.centrum.chorzow.eu), realizujące projekty na rzecz najstarszych i najmłodszych mieszkańców Chorzowa. 

W związku z dużą aktywnością seniorów, mnogością ich potrzeb i większą gotowością do korzystania z bezpłatnych 

zajęć istnieje zagrożenie, że CUMA będzie miejscem zdominowanym przez tą grupę wiekową. 
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Mentorzy grupy pilotażowej podjęli się zadania związanego 

z promowaniem CUMA wśród lokalnych szkół – spotykali się z ich 

dyrektorami i przekazywali informacje rodzicom, że na terenie 

Chorzowa funkcjonuje miejsce, w którym ich dzieci mogą spędzić 

wolny czas, skorzystać z korepetycji czy też spotkać się z doradcą 

zawodowym. Dla uzyskania jak najlepszego efektu udzielanego 

wsparcia, należy rozważyć sformalizowanie współpracy pomię-

dzy szkołą, uczniem i jego rodzicami oraz CUMA. Korzystanie 

z oferty Centrum może stanowić alternatywę dla oferty poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo, podpisanie doku-

mentu może obligować rodziców ucznia do aktywnego wspiera-

nia go w korzystaniu ze wsparcia CUMA. 

[…] po pierwszych rozmowach można po-

wiedzieć, że dyrektorzy są pozytywnie za-

skoczeni, że coś takiego jest i oceniają to 

jako przydatne. Na pewno będą o tym 

wspominać i kierować tutaj młodzież. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony z mentorem 
grupy pilotażowej 

Myślę sobie, że to jest bardzo fajne, to jest 

taka umowa trójstronna między szkołą, 

centrum i rodzicem. Rodzic odpowiada za 

to, żeby ten młody korzystał z tego wspar-

cia i jest taki odpowiedzialny. 

Źródło: indywidualny wywiad pogłębiony pracowni-
kiem projektu 

Wśród dalszych działań mających na celu tworzenie platform porozumienia w ramach CUMA warto rozważyć kon-

tynuowanie spotkań prowadzonych metodą world café. Dotychczasowa realizacja projektu zgromadziła wokół 

CUMA wielu przedstawicieli różnych podmiotów i grup interesariuszy, którzy wyrażali swoje opinie dotyczące tego 

czy istnieje konieczność i potrzeba powstania w Chorzowie miejsca dla młodzieży. Wyrażano również swoje ocze-

kiwania oraz obawy. Dalsza praca nad funkcjonowaniem CUMA powinna skupić się nad wypracowaniem obszarów,  

w jakich poszczególne podmioty (mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy, instytucje publiczne, organizacje pozarzą-

dowe) mogą wspierać rozwój młodzieży korzystającej z CUMA. Podejmując się tego działania można wykorzystać 

istniejące w mieście kanały promocyjne i informacyjne dedykowane poszczególnym grupom podmiotów.  

W przypadku organizacji pozarządowych wykorzystać można np. portal chorzowskich organizacji pozarządowych 

– www.ngo.chorzow.eu. Kluczowe może być również nawiązanie współpracy z Centrum Aktywizacji Społecznej, 

które wspiera organizacje pozarządowej, grupy nieformalne i inicjatywy obywatelskie, które działają na terenie 

Chorzowa (www.cas-chorzow.pl).  

P O D S U M O W A N I E  

Zaproszenie do dialogu przedstawicieli podmiotów i grup interesariuszy umożliwiło poznanie ich oczekiwań wobec 

CUMA (mieszańców Chorzowa, młodzieży, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

szkół i instytucji publicznych). Jednocześnie ich opinie stanowiły cenne źródło informacji na każdym etapie realiza-

cji przedsięwzięcia. W czasie trwania pilotażu projektu udało się wykorzystać ich zasoby, potencjał, doświadczenie 

i umiejętności, co umożliwiło realizację wielu przedsięwzięć zarówno na rzecz młodzieży korzystającej z oferty 

CUMA, jak i w trakcie realizacji przedsięwzięć przyczyniających się do społecznego ożywienia chorzowskiego 
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Rynku. Zaleca się dalsze promowanie Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej w Chorzowie w celu 

rozbudowania platform porozumienia w ramach CUMA.  

Dodatkowo, zaleca się dalsze promowanie idei CUMA i jej oferty wśród chorzowskich szkół. Wypracowanie trój-

stronnego modelu współpracy pomiędzy szkołą, rodzicami i uczeniem a CUMA przyczynić się może do jak najbar-

dziej efektywnie wykorzystanego wsparcia skierowanego do nastoletniego mieszkańca Chorzowa.  
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH 

PROJEKTU 

5.2. SCENARIUSZE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH  

5.2.1. Indywidualny wywiad pogłębiony z pracownikiem projektu CUMA z ramienia 

Urzędu Miasta Chorzów  

Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów przeprowadzamy konsul-

tacje społeczne i badania opinii społecznej w ramach projektu pn. CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitali-

zowanego Rynku i jego otoczenia.  

Celem badania jest uzyskanie wniosków i rekomendacji w zakresie tego jak CUMA powinna wyglądać i funkcjono-

wać w przyszłości. 

1. Proszę się przedstawić i powiedzieć jaka jest Pani rola w projekcie CUMA. Co należy do Pani obowiąz-

ków w związku z realizacją projektu CUMA? 

2. Skąd pomysł na realizację projektu w obecnej formie? Do kogo jest on skierowany? Jakie efekty ma 

przynieść jego realizacja?  

3. Czy Pani zdaniem przyjęta formuła CUMA przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych rezultatów? 

4. Czy Pani zdaniem przyjęta formuła CUMA sprawdziła się? Czy można wskazać na elementy, działania 

zasługujące na miano dobrej praktyki? Czy są takie, które się nie sprawdziły? Proszę je wymienić. 

5. Czy Pani zdaniem CUMA i prowadzone działania, w które zaangażowała się młodzież wspierały spo-

łeczne ożywienie Rynku i jego okolic? Czy Pani zdaniem, to co wydarzyło się wokół CUMA jest począt-

kiem zmiana, które będą działy się na Rynku i w okolicy?  

6. Czy Pani zdaniem, CUMA w obecnie kształcie może być wzorcem rozwiązań nadającym się do upo-

wszechniania jako standard lub dobra praktyka w innych miastach? Dlaczego?  

7. Na jakie problemy napotykano realizując projekt? W jaki sposób je rozwiązywano? Czy w znaczący spo-

sób wpływały na realizację projektu? 

8. Co jest dla Pani sukcesem tego projektu?  

9. Jak ocenia Pani lokal CUMA? Czy brała Pani udział w warsztatach z architektem w maju/czerwcu 2017? 

Czy Pani zdaniem spełnia on oczekiwania młodzieży? Czy ma Pani sugestie zmian w lokalu CUMA?  
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10. Czy w Pani opinii, wykorzystane kanały promocji projektu były wystarczające? Czy udało dotrzeć się do 

młodzieży? 

11. Czy Pani zdaniem grupa docelowa projektu jest odpowiednia? Czy należy rozważyć jej poszerzenie?  

12. Jak ocenia Pani grupę pilotażową i jej pracę? 

13. Jak ocenia Pani pracę mentorów?  

14. Proszę również odnieść się do zaangażowania różnych interesariuszy w powstanie i działalność CUMA: 

 Młodzież  

 Mieszkańcy 

 Biznes 

 Organizacje pozarządowe, Rada Seniorów 

 Podmioty publiczne (PUP, MOPS, MDK, CIM, ChCK) 

W jaki sposób ich zaangażowanie wpłynęło na powstanie i działalność CUMA? Czy byli potrzebni w tym 

procesie?  

15. Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać? 
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5.2.2. Indywidualny wywiad pogłębiony z opiekunem grupy pilotażowej  

Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów przeprowadzamy konsul-

tacje społeczne i badania opinii społecznej w ramach projektu pn. CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitali-

zowanego Rynku i jego otoczenia.  

Celem badania jest uzyskanie wniosków i rekomendacji w zakresie tego jak CUMA powinna wyglądać i funkcjono-

wać w przyszłości.  

1. Proszę powiedzieć, jaka jest Pana/i rola i obowiązki w CUMA? Czym zajmował/a się Pan/i dotychczas? 

Czym teraz się Pan/i zawodowo zajmuje?  

2. Jak wygląda Pana/i praca na co dzień? Proszę opisać typowy dzień w CUMA.  

3. Co dotychczas działo się w CUMA? Czy wydarzyło się coś, co szczególnie Pana/ią zdziwiło, zaskoczyło? 

4. Kto i na jakich zasadach układa program CUMA? Jaki jest w tym udział młodzieży? Jak młodzież przyj-

muje propozycje? Czy wychodzi z własnymi pomysłami?  

5. Z jakimi podmiotami (instytucjami/organizacjami/firmami) udało się nawiązać współpracę? Kto inicjował 

współpracę? Na czym ona polegała?  

6. Co Pana/i zdaniem, spośród działań w CUMA młodzieży się podobało/co się nie podobało?  

7. Proszę ocenić pod względem atrakcyjności i skuteczności katalog dotychczas podjętych działań w ra-

mach CUMA (od 1 do 5).  

Działanie Atrakcyjność (czy się podobało) Skuteczność 

Wyjścia integracyjne (np. do Escape 
Room LOFT, Wesołego Miasteczka) 

  

Wizyty studyjne (w Zakładzie Produk-
cyjnym IZOBLOK, przychodni weteryna-
ryjnej) 

  

Zajęcia indywidualne (z doradcą zawo-
dowym, psychologiem) 

  

Warsztaty kreatywne (wykonywanie 
ozdób, techniki twórczego myślenia) 

  

Warsztaty specjalistyczne z pisania CV, 
zasad zdrowego żywienia, komunikacji, 
warsztaty międzypokoleniowe)  

  

Wspólne spędzanie czasu wolnego 
w siedzibie CUMA (projekcje filmów, 
kibicowanie, Andrzejki) 

  

Udział w imprezach (event na chorzow-
skim Rynku, piknik podsumowującym 
konkurs "Ubieramy Redena")  

  

8. Co uważa Pan/i za: 

a.  najbardziej udany element działania w projekcie? Dlaczego? 

b. najmniej udany element działania w projekcie? Co można by zrobić lepiej? W jaki sposób?  
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9. Czy na bieżąco podejmowaliście Państwo ewaluację działań? Jeśli tak, to w jakiej formie (ankiet/roz-

mów)? Kto brał w niej udział? W jaki sposób wykorzystywano wnioski? Jeśli nie, to dlaczego? 

10. Co sądzi Pan/i o grupie docelowej projektu? Czy decyzja o wyborze wąskiej grupy – młodzieży “zagrożo-

nej wykluczeniem społecznym” była właściwa? Czy grupę docelową projektu należy poszerzyć?  

11. Jak ocenia Pan/i współpracę z grupą pilotażową? Czy zna Pan/i powody odejścia młodzieży z grupy pilo-

tażowej? Czy ma Pan/i kontakt z tą młodzieżą?  

12. Jak ocenia Pan/i lokal CUMA (lokalizację, wyposażenie, rozplanowanie, jakość wykończenia)? Czy dobrze 

się Panu/i w CUMA pracowało? Czy Pana/i zdaniem, młodzież lubi to miejsce? Dobrze się tu czuje? Czy 

ma Pan/i sugestie zmian w lokalu CUMA?  

13. Czy odnosząc się do swojego doświadczenia zawodowego, potrafi Pan/i wskazać przykłady działań, 

które w Pana/i opinii są atrakcyjne dla młodzieży (forma/tematyka)? Czy takie działania Pana/i zdaniem 

mogłyby odbywać się w CUMA?  

14. Czy Pana/i zdaniem CUMA i prowadzone działania, w które zaangażowała się młodzież wspierały spo-

łeczne ożywienie Rynku i jego okolic? Czy Pani zdaniem, to co wydarzyło się wokół CUMA jest począt-

kiem zmiana, które będą działy się na Rynku i w okolicy?  

15. Czy CUMA osiąga cele w obecnym wymiarze funkcjonowania?  

16. Jakie jeszcze działania w ramach CUMA przed Państwem?  

17. Czy chciałby/aby Pan/i dodać coś na zakończenie naszej rozmowy?  
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5.2.3. Indywidualny wywiad pogłębiony z młodzieżą z grupy pilotażowej  

Nazywam się … i jestem pracownikiem Grupy BST. Na zlecenie Urzędu Miasta Chorzów przeprowadzamy konsul-

tacje społeczne i badania opinii społecznej w ramach projektu pn. CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitali-

zowanego Rynku i jego otoczenia.  

Celem badania jest uzyskanie wniosków i rekomendacji w zakresie tego jak CUMA powinna wyglądać i funkcjono-

wać w przyszłości.  

1. Skąd wziąłeś/wzięłaś się w CUMA? Dlaczego? 

2. Czy przychodząc do CUMA miałeś/aś jakieś oczekiwania? Jakie? Czy udało się je spełnić?  

3. Jak wygląda życie członka grupy pilotażowej? Jak się kontaktujecie? Jak często się spotykacie? Co robi-

cie? Czy spotykacie się także bez opiekunów? 

4. Opisz krótko to, co dotychczas działo się w CUMA.  

5. Poniżej przygotowaliśmy katalog działań, które do tej pory odbyły się w CUMA. Wykorzystując salę ocen 

od 1 do 5, oceń każdą grupę wydarzeń pod względem atrakcyjności i skuteczności.  

Działanie Atrakcyjność (czy się podobało) Skuteczność 

Wyjścia integracyjne (np. do 
Escape Room LOFT, Wesołego Mia-
steczka) 

  

Wizyty studyjne (w Zakładzie Pro-
dukcyjnym IZOBLOK, przychodni 
weterynaryjnej) 

  

Zajęcia indywidualne (z doradcą za-
wodowym, psychologiem) 

  

Warsztaty kreatywne (wykonywa-
nie ozdób, techniki twórczego my-
ślenia) 

  

Warsztaty specjalistyczne z pisania 
CV, zasad zdrowego żywienia, ko-
munikacji, warsztaty międzypoko-
leniowe)  

  

Wspólne spędzanie czasu wolnego 
w siedzibie CUMA (projekcje fil-
mów, kibicowanie, Andrzejki) 

  

Udział w imprezach (event na cho-
rzowskim Rynku, piknik podsumo-
wującym konkurs "Ubieramy Re-
dena")  
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6. Skąd biorą się pomysły na to co dzieje się w CUMA? Kto decyduje o tym co robicie? Czy jakieś propozy-

cje pojawiały się od Was? Czy pomagacie przygotować zajęcia? Czy przychodzicie i jesteście ich uczest-

nikami? 

7. Czy potrafisz wskazać, które działania zrealizowane w CUMA podobało Ci się najbardziej? Dlaczego? Czy 

były takie, które Ci się nie podobały? Dlaczego? 

8. Jaki był dotychczas najlepszy dzień w CUMA? Opisz go.  

9. Jaki był dotychczas najgorszy dzień w CUMA? Opisz go. 

10. Czy potrafisz wskazać, co w CUMA zaskoczyło Cię najbardziej pozytywnie i negatywnie?  

11. Czy i co dał udział w CUMA? (Wskazówki dla moderatora: wiedzę, nowe znajomości, lepiej poznałem/am 

siebie)  

12. Jak oceniasz lokal CUMA? Czy brałeś/aś udział w warsztatach z architektem w maju/czerwcu 2017? Jak 

je oceniasz? Czy lokal spełnia twoje oczekiwania? Czy można coś w nim zmienić?  

13. Działania CUMA dobiegają powoli do końca. Gdybyś miał/a ocenić projekt, czy czegoś w jego trakcie Ci 

zabrakło? Czy można by zrobić coś lepiej?  

14. Gdyby powtarzano projekt, to czy do udziału w nim zachęcałbyś/abys swoich znajomym? Dlaczego? 

15. Czy chcesz dodać coś na koniec naszej rozmowy? 
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5.2.4. Karta obserwacji nieuczestniczącej 

 Obserwacja przebiegu zajęć przygotowanych dla uczestników CUMA 

 Obserwacja poziomu zaangażowania uczestników  

 Obserwacja reakcji uczestników na zaproponowane zajęcia 

 Obserwacja problemów występujących podczas zaproponowanych zajęć  

 

KARTA OBSERWACJI NIEUCZESTNICZĄCEJ 

Data obserwacji  Czas obserwacji  

Obserwowane zajęcia (te-
matyka, forma) 

 Liczba uczestników  

Miejsce obserwacji – lokali-
zacja miejsca, aranżacja 
miejsca 

 

Chronologiczny przebieg 
wydarzeń  

Opis sytuacji  
Opis zachowania uczest-
nika 

Dodatkowe obserwacje 
(cytaty, mowa ciała, inne) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


