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„Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie”
George Santayan

1. WPROWADZENIE
Miasto Radlin jest partnerem projektu „Od partnerstwa do kooperacji. Zlecanie zadań organizacjom”,
którego liderem jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska. W ramach projektu Miasto Radlin
zdecydowało się na przetestowanie jednego z wybranych modelowych rozwiązań - zlecenie prowadzenia
instytucji organizacji pozarządowej. W przypadku Radlina jest to od wielu lat oczekiwana przez
mieszkańców Izba Regionalna.
Aby inicjatywa była jak najbliższa potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, przeprowadzono proces
konsultacji wśród mieszkańców na temat roli i zasad funkcjonowania wspomnianej Izby Regionalnej w
Radlinie, którego rezultatem jest niniejszy raport prezentujące opinie i potrzeby mieszkańców,
przedstawicieli instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych na temat
proponowanej przez miasto inicjatywy. Raport jest zwieńczony wnioskami i rekomendacjami autora
dotyczącymi oferty Izby Regionalnej.

2. CEL I ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Celem głównym przeprowadzanych konsultacji było zebranie opinii mieszkańców Radlina, przedstawicieli
instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych na temat Izby Regionalnej oraz
wzmocnienie współpracy między nimi i władzami miasta, na rzecz opracowania najlepszej oferty
działalności Izby Regionalnej w Radlinie.
Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji poniższych celów szczegółowych:
 Zdiagnozowanie potrzeby prowadzenie Izby Regionalnej w Radlinie;
 Zebranie katalogu działań, wydarzeń jakie powinna organizować Izba Regionalna;
 Zebranie opinii przedstawicieli instytucji kultury i edukacji (zarówno organizacji pozarządowych jak
i instytucji administracji publicznej) na temat możliwych form współpracy tych instytucji z Izbą
Regionalną;

 Poznanie oczekiwań badanych wobec formy i sposobu organizacji Izby Regionalnej (godziny
otwarcia, dostępność, wybór miejsca prowadzenia Izby Regionalnej, sposób ekspozycji itd.);
 Poznanie oczekiwań badanych wobec zakresu merytorycznego działalności Izby Regionalnej,
zwłaszcza w odniesieniu do oferty skierowanej do młodzieży;
 Zebranie pomysłów na temat najbardziej efektywnych i ciekawych form promocji działań Izby
Regionalnej.

Proces konsultacji wśród mieszkańców był prowadzony z zachowaniem poniższych zasad:


kompleksowość - konsultacje miały charakter wielopłaszczyznowy, wykorzystano różne formy i
narzędzia do przeprowadzenia konsultacji oraz do dyskusji zaproszono zróżnicowane grupy
opiniujące jak: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji
kultury i edukacji, w tym nauczyciele, dyrektorzy placówek



dokumentacja - każdy element konsultacji: wypowiedzi, poglądy uczestników konsultacji oraz
wnioski z prowadzonych konsultacji były dokumentowane



równość - wszyscy chętni mogli uczestniczyć w procesie konsultacji w dogodnej dla siebie formie,
uczestnicząc w spotkaniu otwartym, odpowiadając na artykuł w Biuletynie Radlin, wpisując
komentarze na portalu internetowym www.konsultacje.radlin.pl lub uczestnicząc w wywiadzie
zogniskowanym



przejrzystość - podstawą była jawność prowadzonego procesu konsultacji, dostępu do informacji
o prowadzonym procesie i możliwości wzięcia w nim udziału.

3. PROCES KONSULTACJI
Proces konsultacji na temat Izby Regionalnej w Radlinie trwał od 5 sierpnia do 15 października 2014 roku.
Rozpoczął się od dokładnego opracowania w porozumieniu z Urzędem Miasta Radlina metodologii
planowanego procesu konsultacji, w tym wskazania głównych grup, które zostały zapraszane na konsultacje
oraz przygotowania opisu narzędzi konsultacji, po jej zatwierdzeniu przystąpiono do realizacji
zatwierdzonego planu konsultacji.

3.1 METODY ZASTOSOWANE W PROCESIE KONSULTACJI

Zgodnie z zasadą kompleksowości do przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców wykorzystano kilka
narzędzi konsultacyjnych, wykorzystujących różne sposoby komunikacji z uczestnikami procesu,
umożliwiające zebranie bogatego materiału. Były to:
 otwarte

spotkania

z

mieszkańcami

Radlina

i

przedstawicielami

lokalnych

organizacji

pozarządowych, które odbyło się 5 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury;


inicjowanie/moderowanie wirtualnej dyskusji na portalu internetowym www.konsultacje.radlin.pl
oraz analiza wcześniej zamieszczanych wpisów dotyczących Izby Regionalnej;



przeprowadzenie dwóch wywiadów zogniskowanych (fokusowych), które odbyły się 2 października
w Urzędzie Miasta Radlin. W pierwszym wzięło udział 5 osób, dyrektorzy: Miejskiego Ośrodka
Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlicy
Środowiskowej oraz Biblioteki Miejskiej. W drugim wywiadzie uczestniczyło pięcioro nauczycieli
z radlińskich szkół, zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych, w tym nauczyciele historii, wiedzy
o społeczeństwie, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji regionalnej.



analiza korespondencji mieszkańców i instytucji z Urzędem Miasta po zamieszczeniu informacji
o planowanym otwarciu Izby Regionalnej w Biuletynie Radlin.

3.2 CEL ISTNIENIA I DZIAŁANIA IZBY REGIONALNEJ

Generalnie wszyscy uczestnicy konsultacji zgodzili się co do tego, że Izba Regionalna jest instytucją
potrzebną i powinna zaistnieć na mapie miasta. Pielęgnowanie historii, tradycji, kultury i wzmacnianie
tożsamości lokalnej stanowi istotną potrzebę i funkcjonowanie Izby Regionalnej jest oczekiwane przez
mieszkańców.
Według opinii mieszkańców Izba Regionalna powinna skupiać się na prezentowaniu lokalnej i regionalnej
tradycji, prezentować dawne czasy Radlina i jego okolic, pamiętając równocześnie o burzliwej historii
Górnego Śląska. Istotne jest pokazanie ludzi tu mieszkających, ich codziennego życia na przestrzeni lat, ale
też wyróżnienie znanych, wybitnych artystów i sportowców pochodzących z Radlina.

Uczestnicy konsultacji podkreślali, że zadaniem Izby Regionalnej jest pielęgnowanie tradycji,
przekazywanie zwyczajów i wiedzy na temat Radlina jego mieszkańcom, zwłaszcza młodym pokoleniom.
Szczególnie istotne jest budowanie silnej więzi społecznej i kreowanie tożsamości lokalnej Radlinian.
Swego rodzaju słowem – kluczem, które często pojawiało się podczas konsultacji z mieszkańcami
w odniesieniu do wyobrażenia na temat Izby Regionalnej, była jej interaktywność. Jedna z uczestniczek
wywiadu grupowego wyraziła to w następujący sposób: „ (…) dla mnie takie miejsce byłoby fajne, gdyby
oddziaływało na różnego rodzaju zmysły, żeby można było widzieć, poczuć, nie tylko eksponat,, ale na
przykład słuchamy czegoś z minionych czasów, mamy możliwość spróbowania produktu czy wytworów
kuchni, możemy coś dotknąć (…)”. Wydaje się, że jest to postulat, na który szczególnie należy
odpowiedzieć, aby zapewnić sens istnienia Izby Regionalnej.

3.3 DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ – ZAKRES MERYTORYCZNY: pomysły, sugestie
co do rodzajów działań i aktywności.

Uczestnicy konsultacji podkreślali, że ciekawą propozycją byłaby organizacja warsztatów dla najmłodszych
z gwary śląskiej, kuchni regionu, kultury górniczej czy historii ubioru. Przedstawiciele instytucji
kulturalnych podczas wywiadów fokusowych również podkreślili, że pisarzy i poetów regionalnych
tworzących w gwarze śląskiej jest wielu w okolicy i warto byłoby ten potencjał wykorzystać. Stwierdzono
także, że Izba Regionalna powinna ściśle współpracować z innymi instytucjami z miasta, zarówno
reprezentującymi administrację publiczną, jak i sektor pozarządowy. Może to przynieść korzyści zarówno
Izbie Regionalnej jak i innym instytucjom: „jeśli coś dodatkowego się dzieje na naszych obiektach to
zwiększa to również ich atrakcyjność”.
Poniżej lista innych spostrzeżeń związanych z merytoryczną działalnością Izby:
 Należy stawiać na pomysłowość, wyjątkowość, personalizację, tak aby każdy odwiedzający mógł
liczyć na atrakcje, pozwalające mu na uczestniczenie i działanie;
 Konieczne jest zidentyfikowania zasobów - ponieważ w Radlinie jest wielki potencjał, wielu ludzi
pamięta ciekawe historie, wiele przedmiotów jest w różnych domach, trzeba to odnaleźć, zgromadzić
i zadbać o to;
 Warto organizować dodatkowe akcje, wydarzenia poza stałymi ekspozycjami np:
* wystawa fotografii – np. budynki Radlina dawniej i dziś

* lekcje regionalizmu i historii dla dzieci i młodzieży szkolnej
* imprezy o ważnych, znanych ludziach z radlina np. kontakt z rodziną Leopolda Zarzeckiego,
w sprawie listu znalezionego w kapliczce
* tworzenie publikacji, książek na temat historii Radlina
* stworzenie/odnowienie pomnika na Redeniu
* organizacja Żywej Nocy Muzeów
* questy
* olimpiada wiedzy regionalnej w szkołach
 Otwarcie Izby powinno być interaktywne i ciekawe, połączone np. z obchodami Dnia
Niepodległości.

3.3 DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ – ZAKRES ORGANIZACYJNY

W odniesieniu do kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Izby Regionalnej uczestnicy
otwartego spotkania dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych wypowiedzieli się
przede wszystkim na temat miejsca, a właściwie miejsc, w których Izba Regionalna powinna prowadzić
swoją działalność oraz jej dostępności, innowacyjności działań, atrakcyjności oferty dla różnych grup
beneficjentów.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że umiejscowienie Izba Regionalna na terenie Klubu Gimnastycznego
Sokolnia im. Leszka Blanika to ciekawa inicjatywa, ponieważ jest to miejsce ważne dla historii radlińskiego
sportu i bardzo rozpoznawalne w regionie. Zaletą tej lokalizacji jest możliwość dojechania tu komunikacją
miejską, samochodem, rowerem czy ciekawa ścieżka piesza, która prowadzi do Sokolni z centrum Radlina.
Niemałe znaczenie ma także fakt, że Klub Gimnastyczny znajduje się w niedalekiej odległości od Śląskiego
Szlaku Zabytków Techniki - Kopalni Ignacy w Niedobczycach. Jedyną obawą uczestników była wielkość
pomieszczenia przeznaczonego na Izbę Regionalną, stwierdzono że kłopotliwym może być prowadzenia
zajęć dla grup zorganizowanych lub większej liczby zwiedzających w jednym czasie. Zaproponowano także,
aby większe wydarzenia historyczne czy też wystawy tematyczne były przygotowywane przez Izbę
Regionalną ale prezentowane w różnych częściach miasta, np. w Miejskim Ośrodku Kultury, Bibliotece
Miejskiej czy w którejś z radlińskich szkół.
Ten pomysł znalazł również potwierdzenie podczas wywiadów fokusowego z dyrektorami instytucji
miejskich oraz nauczycielami. W trakcie wywiadów została jednak wyrażona obawa, że wybrana lokalizacja

jest interesująca, ale jednocześnie jest miejscem trudnym do aktywizacji, a także niełatwo osiągalnym dla
mieszkańców. „To miejsce śpi, tam się nic nie udaje”. Dodatkowo sale z ekspozycjami są małe, trudno
zdaniem osób uczestniczących w wywiadach zorganizować tam interaktywne zajęcia, warsztaty dla
liczniejszej grupy osób, zwłaszcza żywych dzieci.
Wydaje się więc, że kwestia lokalizacji może być istotnym krytycznym elementem całej realizacji Izby
Regionalnej. Tym bardziej należy zwracać uwagę, aby Izba Regionalna odrzuciła dotychczasowy
schematyczny sposób funkcjonowania tego typu instytucji jako znajdującej się w wyłącznie jednym
określonym miejscu, lecz stała się mobilną ideą umożliwiającej spotkania mieszkańców w różnych punktach
miasta. Dyrektorzy instytucji miejskich podczas wywiadu fokusowego złożyli deklarację, że są gotowi
i otwarci na różne formy współpracy, w tym także na goszczenie w swoich murach elementów Izby
Regionalnej w postaci wystaw czasowych. Gotowość do współpracy wyrazili także nauczyciele, którzy
zaproponowali realizację niektórych warsztatów, zajęć na terenie swoich placówek.
Sporo dyskutowano także o godzinach otwarcia Izby, i wszyscy byli zgodni, że zwłaszcza na początku
funkcjonowania instytucji warto, aby była ona otwarta dla wszystkich chętnych w jednej dzień na miesiąc
w ciągu weekendu, w jeden wyznaczony dzień w tygodniu, a przed wszystkim była dostępna dla grup
zorganizowanych po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Dodatkowo, podczas wywiadu fokusowego z dyrektorami instytucji silnie podkreślono rolę kustosza Izby
Regionalnej. Zgodnie stwierdzono, że na to stanowisko powinna zostać wybrana osoba, która będzie dawała
gwarancję na rozwój Izby Regionalnej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Podkreślono, że istotne są
między innymi takie cechy jak pasja historyczna, umiejętność współpracy z innymi, otwartość na ludzi i ich
zaangażowanie, umiejętność poszukiwania nowych ścieżek rozwoju i źródeł finansowania dla Izby
Regionalnej.
Pozostałe uwagi uczestników konsultacji są prezentowane poniżej:
 Eksponaty powinny być interaktywne, w miarę możliwości multimedialne
 Dobrze byłoby, jakby przewodnik/gospodarz/kustosz miał za każdym razem ten sam poziom
entuzjazmu, opowiadając o eksponatach i innych sprawach związanych z Izbą Regionalną. Dlatego
warto byłoby wprowadzić eksponaty interaktywne (np. film z dołu kopalni możliwy do
uruchomienia przy mundurze górniczym), nagrane opowieści historie, które można samodzielnie
włączać
 Konieczny jest kontakt z innymi Izbami Pamięci w okolicy - podobno istniały takie, na przykład na
kopalniach

 Konieczny jest również kontakt z muzeum w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku - może być tak ze
posiadają one mnóstwo eksponatów, których nawet nie pokazują nikomu ze względu na brak miejsca
i przestrzeni. Być może można coś wypożyczyć lub nawet otrzymać od muzeów
 Warto zrobić identyfikację zasobów Radlina - coś w rodzaju mapy zasobów - gdzie w Radlinie są
miejsca i przede wszystkim ludzie, którzy mogą coś mieć/pamiętać ciekawe historie do
opowiedzenia, tak aby systematycznie gromadzić te zasoby, aby ich nie stracić
 Warto organizować konkursy dla dzieci i młodzieży oraz starać się zapewniać atrakcyjne nagrody np. najciekawsza historia o Radlinie i jej wydrukowanie w nagrodę, zdobycie odznaki poszukiwacza
skarbów w zamian za wyszperanie u babci na strychu najstarszych zdjęć/dokumentów itp.
 Informacje o Izbie Regionalnej powinny być systematycznie zamieszczanie w Biuletynie Radlin
 Dobrzy byłoby skontaktować się z różnymi instytucjami: MOK, Biblioteka, Świetlica Środowiska,
Kościół, Szkoły z prośbą o upowszechnienie informacji o działalności Izby
 Należy

rozwijać

kadrę

Izby

Regionalnej,

starać

się,

aby

było

tam

grono

stałych

współpracowników/wolontariuszy
 Godziny i dni otwarcia dobrze byłoby zsynchronizować z kopalnią Ignacy, ze względu na bliską
odległość obu ośrodków.
 Należy zadbać o gadżety np. fotościanka z postaciami historycznymi
 Imprezy należy planować, również wykorzystując ogólne regionalne wydarzenia np. Industriada albo
Noc Muzeów.

3.4

WSPÓŁPRACA

IZBY

REGIONALNEJ

Z

MIESZKAŃCAMI,

INSTYTUCJAMI

KULTURALNYMI, EDKACYJNYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Uczestnicy zaznaczyli, że kluczem do sukcesu w przyciągnięciu mieszkańców do Izby Regionalnej
i zaangażowaniu ich w jej funkcjonowanie jest różnorodność, aktualizacja, innowacyjność działań
i otwartość na współpracę. Podkreślono, że jeśli mieszkańcy Radlina będą widzieć, że ich wkład pracy,
pamiątki, eksponaty, które przekazują, wypożyczają Izbie Regionalnej są doceniane i prezentowane przez
Izbę to jest duża szansa na to, iż grono wolontariuszy i osób angażujących się w planowanie i organizowanie
jej działań będzie coraz więcej. Oczywistym też było dla rozmówców, że dzieci i młodzież najchętniej
bierze udział w aktywnych formach edukacyjnych, należy więc zadbać o to, żeby nie tylko mogły zobaczyć

i wysłuchać historii, ale także wziąć w niej udział, chociażby przez różne inscenizacje czy warsztaty.
Dyrektorzy miejskich instytucji i nauczyciele z lokalnych szkół także podkreślali, że są zainteresowani
ścisłą współpracą, zarówno w odniesieniu do merytorycznego planowania wydarzeń, jak i udostępniania
swoich pomieszczeń, czy promocji działań wśród swoich beneficjentów.
Dodatkowo zwrócono uwagę, że:


Należy zorganizować imprezę, która zachęci do udziału w życiu Izby - Noc Muzeów, piknik
historyczny, wzmocniłoby to zaangażowanie mieszkańców



Należy informować nauczycieli - prowadzenie dla nich ciekawych spotkań, na których mogliby się
dowiedzieć, co jest interesującego w Izbie Regionalnej, jakie korzyści mogą mieć oni sami
i uczniowie, jeśli skorzystają z oferty. Tak aby nauczyciel wiedział, dokąd idzie i mógł uczniów
zachęcić



Warto zorganizować konkursy dla dzieci, młodzieży



Wart korzystać z wiedzy mieszkańców np. warsztaty genealogiczne - jak się tworzy własne drzewo
genealogiczne, gdzie i jak szuka się informacji na ten temat



Trzeba organizować ciekawe, różnorodne warsztaty i lekcje historyczne



Wato organizować warsztaty dla małych dzieci, tak aby rodzice, dziadkowie mogli przyprowadzić je
na zajęcia



Ciekawym rozwiązaniem byłyby także lekcje historii w terenie, wykorzystujące bogate otocznie
wokół Izby



Dobrze byłoby podjąć współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie Radlina - np. z
ZHP, wspólne ognisko, capstrzyk, Festiwal Organizacji Pozarządowych, wspólne inscenizacje,
wzajemna promocja.

Należy także zaznaczyć, że po pojawieniu się w Biuletynie Radlina informacji o planowanym otwarciu
Izby Regionalnej i zaproszeniu do dzielenia się swoimi eksponatami, aż 5 instytucji przekazało swoje
zbiory. Były to:


Kopalnia Marcel – ponad 20 eksponatów



Urząd Miasta – przekazano pamiątki z urzędowych archiwów



Zespół Szkół Sportowych – przekazał eksponaty z niefunkcjonującej już Izby Pamięci w szkole



Harcerski Krąg Seniora – pamiątki harcerskie



OSP Biertułtowy – zabytkowy sztandar.

3.6 SKUTECZNE METODY PROMOCJI IZBY REGIONALNEJ.

Uczestnicy konsultacji podkreślali, że promocja działalności Izby będzie skuteczna, jeśli będzie
zróżnicowana, wykorzystująca wszystkie możliwe kanały komunikacji z potencjalnymi klientami,
dostosowywana do ich potrzeb i oczekiwań.
Jedną z podstawowych form promocji musi być aktualizowana, ciekawa strona internetowa, informująca
zarówno o sprawach organizacyjnych, ale też o bieżących wystawach, działania, warsztatach, spotkaniach,
jakie się będą w Izbie odbywały. Jeśli strona będzie prowadzona w ciekawy sposób, to można być pewnym,
że stanie się powszechnie używanym źródłem informacji o historii Radlina.
Ważne jest także, aby na bieżąco przesyłać informacje do radlińskiego Biuletynu oraz do lokalnych szkół,
ośrodków, instytucji kultury i edukacji.
Pomysły na skuteczną promocję można podsumować w ten sposób:


Należy wykorzystywać różne kanały komunikacji, nie tylko internet ale też prasę, radio, ogłoszenia
w szkołach, na tablicach informacyjnych w różnych punktach użyteczności publicznej, ogłoszenia i
gazetkę w parafii



Warto zamieszczać w Biuletynie - comiesięczne/kwartalne sprawozdanie na temat tego, co się dzieje
w Izbie Regionalnej - nawet przed otwarciem można informować o postępach w organizacji



Nauczyciele i pasjonaci historii powinni stać się ważnym kanałem promowania działalności Izby



Nagłośnienie Izby Regionalnej przy okazji innych dużych imprez w mieście - jak Pożegnanie Lata
czy dożynki, imprezy w dzielnicach.

4. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Po głębokiej analizie wszystkich zebranych materiałów informacyjnych, opinii i pomysłów na działalność
Izby Regionalnej w Radlinie wśród mieszkańców Radlina, przedstawicieli instytucji publicznych
i pozarządowych, zajmujących się kulturą i edukacją można wyciągnąć jednoznaczny wniosek, iż inicjatywa
powołania

i

rozwoju

i społecznie uzasadniona.

działalności

Izby

Regionalnej

w

Radlinie

jest

słuszna

Wyzwaniem będzie dostosowanie oferty merytorycznej do wysokich i bardzo zróżnicowanych oczekiwań
potencjalnych gości Izby Regionalnej. W czasie konsultacji bardzo wyraźnie wybrzmiewała potrzeba
zapewnienie ciekawych, innowacyjnych i ciągle zmieniających się nie tylko wystaw, ekspozycji, ale także
prezentacji edukacyjnych, warsztatów dla różnych grup wiekowych i wydarzeń lokalnych związanych
z tradycją i historią.
Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to sporym wyzwaniem jest lokalizacja, z jednej strony posiadająca
historycznego ducha radlińskiego sportu i będąca w pobliżu innych zabytków techniki – Szyb Marcel,
Kopalnia Ignacy, ale z drugiej dość ograniczona przestrzennie. Problem stanowi fakt, że jednocześnie więcej
niż 15 osób nie będzie wstanie zwiedzać Izbę czy też uczestniczyć w warsztatach oraz - że jest ona trudno
dostępna dla osób niepełnosprawnych czy też starszych oraz znajduje się na peryferia miasta.
Można również wyciągnąć jasny wniosek, że kluczem do sukcesu Izby Regionalnej według badanych jest
zaangażowana w jej działalność kadra - pełna pomysłów, pasji, wiedzy, gotowa na wyzwania i współpracę
z lokalną społecznością.
Najbardziej efektywnym sposobem promocji Izby Regionalnej, będą jej zadowoleni goście – jeśli komuś
będzie się podobało w czasie lekcji historii, standardowej ekspozycji, to przyprowadzi następnym razem
swoją rodzinę i przyjaciół. Należy także pamiętać o lokalnych partnerach, którzy mogą wspierać
merytorycznie, ale też organizacyjnie – udostępniając sale, promując wydarzenia lub wspólnie je tworzyć.
Wyraźnie brzmiącym oczekiwaniem uczestników konsultacji była spójność w działaniach różnych
radlińskich instytucji.

Podsumowując przeprowadzone konsultacje, można wystosować niniejsze rekomendacje:
1. w odniesieniu do zakresu merytorycznego istotne jest:


prezentowanie historii Radlina i jego mieszkańców, w tym pokazywanie życia codziennego, ale też
ważnych osiągnięć artystycznych czy sportowych



skupienie się na historii ludzi, personalizacji eksponatów



organizowanie wystaw, imprez tematycznych połączonych z obchodami, świętowaniem wydarzeń
historycznych – zarówno tych z historii Polski, Śląska jak i Radlina np. obchody okrągłych rocznic
istnienia szkół, organizacji pozarządowych, pamiątka urodzin znanych artystów, sportowców itd.

2. w odniesieniu do zakresu organizacyjnego ważnym jest:


stworzenie planu działań rocznych wraz z określeniem wizji Izby Regionalnej na koniec roku oraz
zadań i wydarzeń organizowanych w ciągu roku



organizowanie ekspozycji stałych i tematycznych z jasno określoną częstotliwością np. raz na pół
roku



organizowanie interaktywnych zajęć, warsztatów, lekcji historycznych czy regionalnych



stworzenie katalogu zadań dla kustosza Izby Regionalnej, opracowanie profilu kandydata/kandydatki
oraz rzetelna rekrutacja



poszukiwanie, alternatywnych do miejskich, źródeł finansowania działalności Izby Regionalnej, aby
mogła poszerzać swoją ofertę



dążenie do stworzenia stałej grupy wolontariuszy współpracujących i wspierających Izbę
Regionalną. Aby realizować wizję Izby Regionalnej, konieczne jest strategiczne podejście do
budowania zespołu, który będzie realizował zadania tej instytucji.



ustalenie stałych dni i godziny otwarcia odpowiadających potrzebom potencjalnych gości oraz
dostępność Izby po wcześniejszym umówieniu

3. w odniesieniu do współpracy z mieszkańcami i instytucjami istotne jest:


budowanie stałego partnerstwa z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami w celu
podniesienia jakości i innowacyjności działań



animowanie szerokiej współpracy różnych instytucji i organizacji pozarządowych w celu stworzenia
szansy na mobilność Izby Regionalnej



umożliwienie mieszkańcom realizacji swoich pomysłów związanych z pielęgnowaniem tradycji
i historii z pomocą Izby Regionalnej

4. w odniesieniu do działań promujących działalność Izby Regionalnej należy pamiętać o


ścisłej współpracy ze szkołami i innymi instytucjami kultury i edukacji



aktualizowanej, ciekawej w formie stronie internetowej



promowaniu działalności Izby w różnych mediach lokalnych i instytucjach np. Biuletyn Radlin,
strona internetowa miasta Radlin, strony internetowe innych organizacji, instytucji jak MOK,
MOSIR, Młody Radlin, Kobiety Aktywne, ogłoszenia parafialne w kościele.

5. ANEKSY
5.1 Metodologia konsultacji w mieście Radlin
Wstęp
Konsultacje w mieście Radlin dotyczą opinii mieszkańców w temacie funkcjonowania Izby Regionalnej w
Radlinie. Jest to przedsięwzięcie, o które mieszkańcy Radlina starali się od lat. W 2014 roku planuje się
ogłosić konkurs na realizację zadania publicznego w trybie zlecenia prowadzenia instytucji. Zanim jednak to
nastąpi, istotne jest odniesienie się mieszkańców do planów oraz standardu prowadzenia Izby Regionalnej.
Konsultacje z mieszkańcami służą uspołecznieniu procesu decyzyjnego na różnych szczeblach
funkcjonowania państwa i społeczności lokalnych. Ich rezultatem ma być najbardziej optymalny sposób
diagnozowania problemów i potrzeb, sposób realizowania określonych polityk publicznych oraz wybór
celów i skuteczna ich realizacja.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest stworzenie i funkcjonowanie Izby Regionalnej w Radlinie, która powstaje w
odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby społeczne, takie jak:


zabezpieczenie

cennych

eksponatów

związanych

z

tradycją

i

historią

Radlina

kiedyś

przechowywanych w Izbie Pamięci w Zespole Szkół Sportowych,


poszerzania u mieszkańców Radlina, zwłaszcza młodzieży, wiedzy na temat historii regionu Śląska i
Radlina,



urozmaicenia lekcji szkolnych, a też dodatkowych zajęć, wykładów dla zainteresowanych z zakresu
edukacji regionalnej



stworzenie dodatkowych atrakcji turystycznych w Radlinie

Konsultacje swoim zakresem obejmą:


potrzebę prowadzenia Izby Regionalnej w Radlinie,



szczegółową ofertę Izby Regionalnej w tym częstotliwość i godziny otwarcia, proponowany sposób
ekspozycji, częstotliwość organizowania wystaw tematycznych i imprez dodatkowych



efektywność działań promujących Izbę Regionalną

Cel konsultacji
Celem przeprowadzenia konsultacji jest zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Radlina oraz
nawiązanie dialogu pomiędzy władzami miasta a mieszkańcami w celu podjęcia najlepszych decyzji w
sprawie prowadzenia Izby Regionalnej w Radlinie.
Cele szczegółowe przeprowadzenia konsultacji:
a) zebranie informacji poszerzających wiedzę o potrzebach mieszkańców Radlina w zakresie
prowadzenia na terenie Miasta Izby Regionalnej
b) poznanie oczekiwań mieszkańców odnośnie oferty Izby Regionalnej

,

c) poznanie opinii przedstawicieli instytucji kultury i edukacji nt. roli Izby Regionalnej
d) poznanie oczekiwań przedstawicieli instytucji kultury i edukacji odnośnie oferty Izby Regionalnej
Identyfikacja i dobór adresatów konsultacji
Do konsultacji zaproszeni zostaną:

I. mieszkańcy miasta Radlin
II. przedstawiciele radlińskich organizacji pozarządowych
III.

przedstawiciele instytucji kultury i edukacji z terenu miasta

Radlina

Określenie metod konsultacji i dobór narzędzi badawczych

Metody konsultacji:
Metody skierowane do osób zainteresowanych problemem:


1 spotkanie otwarte dla mieszkańców prowadzone przez moderatora w terminie i miejscu
uzgodnionym z JST (obecność min. 20 mieszkańców)



moderacja dyskusji na portalu konsultacje.radlin.pl dotyczących wątku Izba Regionalna (minimum 4
wpisy w okresie prowadzenia konsultacji)

Metody skierowane do wybranych mieszkańców:


2 zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji
kultury i edukacji na temat potrzeby prowadzenia oraz na temat szczegółowej oferty Izby
Regionalnej w terminie i miejscu uzgodnionym z JST (min. 5 osób na każdym fokusie)

Narzędzia konsultacji:
1. Lista zagadnień i przebieg spotkania otwartego
2. Dyspozycje do zogniskowanych wywiadów grupowych

Ad 1.
Powitanie
Przedstawienie pomysłu na prowadzenie Izby Regionalnej w Radlinie - prezentacja
Zebranie opinii mieszkańców na temat prowadzenia Izby Regionalnej przy wykorzystaniu interaktywnych
metod i technik pracy grupowej
Pytania: Czego potrzebuję od Izby Regionalnej? Jakie są moje oczekiwania wobec Izby Regionalnej? Czy
jestem gotowy/gotowa aktywnie włączać się w działalność Izby Regionalnej? Jeśli tak, w jaki sposób?
Podsumowanie spotkania

Ad 2.
Jaka jest Pana /Pani opinia na temat otwarcia w Radlinie Izby Regionalnej?
Czego Pan/Pani oczekuje od Izby Regionalnej?
Jaką rolę Pana/Pani zdaniem może pełnić w Radlinie Izba Regionalna?
Jakie Pana/Pani zdaniem potrzeby mieszkańców może zaspokoić Izba Regionalna?
Jaką formę/my działalności powinna przyjąć Izba Regionalna, żeby najlepiej zaspokoić wcześniej
wymienione potrzeby mieszkańców?
Co Pana/Pani zdaniem jest niezbędne w dobrym funkcjonowaniu Izby Regionalnej?
Jakie problemy/trudności Pan/Pani dostrzega w prowadzeniu Izby Regionalnej w Radlinie?
Jakie korzyści Pan/Pani dostrzega w prowadzeniu Izby Regionalnej w Radlinie?
Jakie są Pana/Pani oczekiwania wobec oferty Izby Regionalnej?
Co Pan/Pani sądzi o zapisach proponowanych w zakresie organizacyjnym prowadzenia Izby Regionalnej?
Jaka jest Pani/Pana opinia na temat lokalizacji Izby Regionalnej?
Jak Pana/Pani zdaniem powinna być promowana oferta Izby Regionalnej?

Jak Pan/Pani wyobraża sobie współpracę swojej instytucji z Izbą Regionalną?
Co Pan/Pani może zaoferować Izbie Regionalnej?

Ramy czasowe konsultacji
Konsultacje będą realizowane w terminie od 1 sierpnia do 5 października 2014 roku.

Rezultat przeprowadzonych konsultacji
Po

przeprowadzeniu

całego

procesu

konsultacji

zostanie

sporządzony

raport

w

oparciu

o analizę wyników wszystkich 3 elementów konsultacji tj. spotkań z mieszkańcami, moderacji forum
dyskusyjnego oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Raport zatwierdzony przez Miasto Radlin
zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlina.

5.2 MAPA Z LOKALIZACJĄ IZBY REGIONALNEJ

