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Lifting 
miast, 
czyli 
rewitalizacja 
w śląskim

17 września 2018 roku, Katowice
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O NAS

Jesteśmy organizacją pozarządową, wspierającą rewitalizację 
społeczną Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnersmarcków 
w Siemianowicach Śląskich. Poprzez rewitalizację rozumiemy 
przede wszystkim współpracę z ludźmi - lokalną społecznością, 
biznesem, samorządem lokalnym, środowiskiem organizacji 
pozarządowych i inicjatyw nieformalnych, w zakresie zadań 
publicznych i kształtowania przestrzeni miejskiej zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.
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PROGRAM

09.45 - 10.15 - Teoria rewitalizacji - dokumenty, najlepsze praktyki z kraju i świata
10.15 - 10.25 - Service design w procesie rewitalizacji

10.25 - 10.45 - Rewitalizacja na przykładzie Kompleksu Parkowo-Pałacowego w Siemianowicach 

Śląskich  - animacja i konsultacje społeczne, rewitalizacja i co dalej, podmioty ekonomii społecznej

10.45 - 11.00 - Service design w procesie rewitalizacji - projektowanie działań rewitalizacyjnych

11.00 - 11.15 - Podsumowanie

11.15 - 11.30 - Przerwa kawowa 
11.30 - 13.30 - Warsztat 

13.30 - 14.00 - Przerwa obiadowa
14.00 - 14.50  - Prezentacje wypracowanych modeli 

14.50 - 15.30 - Finansowanie działań rewitalizacyjnych i współpraca międzysektorowa
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REWITALIZACJA
TO...

Kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub 
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz 
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy 
rewitalizacji.

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014-2020  z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 
społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 
na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
t.j. Dz.U. z 2018  roku poz. 1398.



Przywracanie do życia obszarów 
poprzez modernizację infrastruktury i 

włączenie społeczności w proces 
ożywiania miejsca.

Fot.: W. Jan - Katowice Nikoszowiec

Modernizacja obiektów, nadawanie 
nowych funkcji, przyciąganie 

społeczności do korzystania z miejsc.

Fot.: Dworzec w Goczałkowicach-Zdroju

Przywracanie funkcji miejscom 
i społeczności dzięki wdrażanym 

projektom infrastrukturalnym 
i społecznym.

Fot.: ZAZ Wodzisław Śląski

Rewitalizacja Regeneracja Rehabilitacja
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3 PUNKTY WIDZENIA



Spośród 164 gmin z terenu województwa śląskiego, 
116 posiada uchwalone programy rewitalizacji. Baza 
programów publikowana jest na stronie internetowej: 
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/
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REWITALIZACJA 
NA ŚLĄSKU

Działania z zakresu rewitalizacji 
w regionie wspiera Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego i Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja/
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PRZYKŁADY REWITALIZACJI 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

“23,6 mln zł dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 16,5 mln 
zł dla Sosnowca, 8,2 mln zł dla Siemianowic Śląskich. Związek 
Subregionu Centralnego i zarząd województwa śląskiego rozdzielili 
unijne pieniądze na rewitalizację.”

Gazeta Wyborcza, 24 lutego 2018 roku



Szyb Krystyna to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli 
Bytomia. Ceglana wieża Krystyny ma wysokość 57 metrów - tyle, 
co 15-piętrowy wieżowiec. 

Realizacja 
inwestycji
2019-2020

Hotel, biura, 
restauracja z 

punktem 
widokowym 

centrum 
sportowe

Inwestor 
prywatny
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SZYB KRYSTYNA
BYTOM

https://docs.google.com/file/d/1EivZ0RqVOtj8LG5s8jFY38pDocPKSpR5/preview


Celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która 
stanie się nowym centrum miasta i której ostateczny kształt 
zostanie wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami 
pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami. 

ZMa to być miejsce tętniące życiem, pełne zieleni z deptakiem 
łączącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury Zagłębia 
oraz Wyższą Szkołą Biznesu. Ogromny potencjał mają też 
budynki dawnej fabryki i dawne fabryczne hale, które 
zamieniłyby swój dotychczasowy charakter na pomieszczenia 
wystawiennicze, miejsce dla gastronomii czy rekreacji.

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
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FABRYKA PEŁNA ŻYCIA
DĄBROWA GÓRNICZA



Celem jest stworzenie otwartej przestrzeni publicznej, która 
stanie się nowym centrum miasta i której ostateczny kształt 
zostanie wydyskutowany z mieszkańcami, organizacjami 
pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorcami. 

ZMa to być miejsce tętniące życiem, pełne zieleni z deptakiem 
łączącym rejon dworca kolejowego z Pałacem Kultury Zagłębia 
oraz Wyższą Szkołą Biznesu. Ogromny potencjał mają też 
budynki dawnej fabryki i dawne fabryczne hale, które 
zamieniłyby swój dotychczasowy charakter na pomieszczenia 
wystawiennicze, miejsce dla gastronomii czy rekreacji.

Inwestor: Gmina Dąbrowa Górnicza
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FABRYKA PEŁNA ŻYCIA
DĄBROWA GÓRNICZA
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TEMPELHOFER FELD
BERLIN
Mieszkańcy Berlina są zachwyceni swoim nowym, a jednocześnie 
dawnym zapleczem rekreacyjnym. Dawne lotnisko Tempelhof jest 
teraz parkiem publicznym. 

Ogródki są zarządzane przez trzy organizacje, które różnie 
definiują swoją misję. Schillerkiez Neighbourhood Garden oferuje 
wsparcie bezrobotnym (m.in. porady prawne, doradztwo w 
planowaniu przyszłości), Stadtacker/StattAcker prowadzi program 
artystyczno-ogrodniczy, Allmende-Kontor ma cele polityczne, w 
tym obronę parku przed komercjalizacją. Nazwa parku o 
powierzchni 400 boisk piłkarskich - Świątynia Wolności 
(Tempelhofer Freiheit) - nie jest przypadkowa.



12

STUDENT & INNOVATION HOUSE
KOPENHAGA

Organizacja prowadzi odbudowę starego posterunku Policji na 
Frederiksberg i przekształca go wraz ze społecznościa  
studencka w miejsce interakcji między badaczami, biznesem 
i społeczeństwem. Otwarcie centrum planowane jest w 2020 
roku. 
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ZAMEK TREBNITZ
Zrewitalizowany w końcu lat 90’ XX wieku Zamek Trebnitz jest 
miejscem  spotkań młodzieży z Niemiec, Polski i krajów Europy 
Wschodniej. Już podczas remontu krok po kroku, odbywały się w 
nim pierwsze międzynarodowe spotkania młodzieży.
Od czasu ukończenia remontu pałac może ugościć 60 osób.

Zamek jest miejscem, w którym realizowane są 
programy z zakresu edukacji politycznej, kulturalnej 
i zaangażowania obywatelskiego. Zamek jest też 
miejscem dla sztuki.
Działania w zamku prowadzi Stowarzyszenie Zamek 
Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz 
Bildungs‐ und Begegnungszentrum e.V.),  które  jest 
organizacją edukacyjną o profilu polityczno‐ 
kulturalnym, a jego członkami są: niemiecki powiat 
Märkisch‐Oderland oraz po stronie polskiej Powiat 
Gorzowski.



Powiązania z innymi 
dokumentami

System monitorowania 
i ocenyPartycypacja społeczna

Ramy finansowe dla 
Programu Rewitalizacji

Opis projektów 
rewitalizacyjnych

Szczegółowa diagnoza

Mechanizmy zapewnienia 
komplementarności

Wizja stanu obszaru po 
rewitalizacji
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ELEMENTY 
PROGRAMU REWITALIZACJI

Cele i kierunki działań Delimitacja obszaru 
rewitalizacji

LOKALNY 
PROGRAM 

REWITALIZACJI



Projekty rewitalizacyjne realizowane  w województwie 
śląskim korzystają z bardzo różnych źródeł 
finansowania. Najczęściej są to jednak środki 
publiczne: samorządowe oraz pochodzące z EFRR i 
EFS - dystrybuowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa Śląskiego.
Niedoceniane wydaje się jednak zaangażowanie 
kapitału prywatnego oraz planowanie rewitalizacji 
jako działań biznesowych.
Nieliczne projekty rewitalizacyjne zakładają szeroką 
współpracę międzysektorową, w tym realizowaną w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Środki 
publiczne

EFS - 9.1
EFRR - 10.3
Środki jst

PFRON
FOŚ
BP

Środki 
prywatne

Firmy
NGO’s

Kredyty 
bankowe

Wkład 
organizacji 

obywatelskich
i grup 

nieformalnych
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FINANSOWANIE
PROJEKTÓW 
REWITALIZACYJNYCH



Organizacje obywatelskie 
są  często głównym 
źródłem rzetelnej 

informacji i zjawiskach 
społecznych: pracują ze 

społecznością i prowadzą 
badania. Są bliżej 
mieszkańców niż 

instytucje publiczne i 
organizacje biznesowe.

Poznanie potrzeb 
i oczekiwań

Organizacje pozarządowe 
tworzą zwykle liderzy 

społeczni. Wiele 
podmiotów ekonomii 
społecznej prowadzi 

działania o charakterze 
animacyjnym i 
edukacyjnym.

Prowadzenie 
edukacji
i dialogu

Organizacje pozarządowe 
są naturalnymi 

partnerami w procesie 
opracowywania 

dokumentów 
strategicznych.  Często 

posiadają specjalistyczną 
kadrę oraz są w stanie 

zaangażować 
mieszkańców.

Udział 
w przygotowaniu  

dokumentów

Podmioty ekonomii 
społecznej mogą być 

realizatorami i partnerami 
w realizacji działań 

rewitalizacyjnych. Mogą 
być też partnerami 

dokonującymi oceny 
prowadzonej rewitalizacji.

Realizacja 
i ocena procesu
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PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 
W PROCESIE REWITALIZACJI



01 02 03 04 05

Minimalny okres na 
ogłoszenie o 
konsultacjach to 
7 dni przed ich 
przeprowadzeniem

Termin na 
składanie uwag 
nie  może być 
krótszy niż 
30 dni

Formami konsultacji są: zbieranie uwag na piśmie 
w formie papierowej lub elektronicznej, a także 
spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, 
ankiety, wywiady, wykorzystanie grup 
przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.

Konsultacje społeczne prowadzi się w sposób 
ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści 
i odniesienie się do nich, także z użyciem wizualizacji 
oraz sporządzonych w języku niespecjalistycznym 
skrótów i zestawień informacji zawartych 
w dokumentach poddawanych konsultacjom.
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PROCES TWORZENIA
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% 
powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 
30% jej mieszkańców.
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SERVICE DESIGN
a projektowanie usług na obszarach rewitalizowanych
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Co to jest service design? 

“ Kiedy masz dwie kawiarnie obok siebie, które sprzedają dokładnie tą samą kawę, w tej samej 

cenie, service design sprawia, że wejdziesz do jednej a nie drugiej”. 

- 31 VOLTS SERVICE DESIGN, 2008
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Podstawowe zasady

- holistyczny podejście do projektowania,
- skoncentrowane na użytkowniku,
- kolaboracja,
- iteracja.
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The Double Diamond

ODKRYJ ZDEFINIUJ ROZWIŃ DOSTARCZ 
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The Double Diamond

ODKRYJ ZDEFINIUJ ROZWIŃ DOSTARCZ 
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AKTYWNOŚĆ

FAZA

PROJEKTOWANIE WŁAŚCIWEJ RZECZY PROJEKTOWANIE RZECZY WŁAŚCIWIE

ODKRYJ

RESEARCH

ZDEFINIUJ

SYNTEZA

ROZWIŃ DOSTARCZ

IDEACJA IMPLEMENTACJ
A

‘NIE WIEM’

MOŻE TAK BYĆ

PYTANIE,
WYZWANIE,

BRIEF KLIENTA

RESEARCH,
FINDINGS

OSTATECZNY 
BRIEF,

HMW QUESTION

POMYSŁY,
HIPOTETYCZNE 

ODPOWIEDZI

ODPOWIEDŹ,
PRODUKT, 

ROZWIĄZANIE

‘WIEM’

POWINNO TAK BYĆ



I
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PAŁAC 
INSPIRACJI
przykład rewitalizacji
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KOMPLEKS PAŁACOWO-PARKOWY 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

“Zespół pałacowo-parkowy Siemianowicach Śląskich jest jednym z 
najcenniejszych tego typu obiektów w naszym województwie”.
- dr Anta Borowi, z up. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach

“Wielcy potentaci gospodarczy, właściciele ogromnych majątków 
ziemskich, budowniczowie kopalń, hut i zakładów 

przemysłowych, całej potęgi industrialnej Śląska, wizjonerzy, 
obywatele Europy, filantropii - to tylko niektóre z zasług rodziny 
Henkel von Donnersmarcków, po których przybyciu pod koniec 

XVII wieku, Śląsk nigdy nie miał być już taki sam”.
- Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu

Współpracy Polsko-Niemieckiej
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WIZJA
PAŁACU
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ETAP I

ETAP II
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2013 r. - zakup nieruchomości, uzyskanie pozwolenia 
na budowę
2014 r. - rozpoczęcie porządkowych robót 
budowlanych, złożenie wniosku o udzielenie pożyczki 
w ramach programu Jessica, nieprzyznanie środków  
2015 - 2016 r. - prace budowlane (przemurowania, 
usunięcie i wymiana starych stropów, pokrycie 
dachowe, wstawienie okien).
2017 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie w 
ramach poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych
2018 r. - kwiecień - podpisanie umowy na 
dofinansowanie

This is a sample text.
Insert your desired text here. 

Lorem Ipsum
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OŚ CZASU
NASZEJ
REWITALIZACJI START

2013

2015

01 Zakup Kompleksu 
Pałacowo-Parkowego

02Etap I - prace budowlane
https://youtu.be/KvyzzN4uqLw

https://youtu.be/KvyzzN4uqLw
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Pozyskanie finansowania z 10.3.1. + 
podpisanie umowy; pozyskanie finansowania 
9.1.1, i FIO; organizacjia Co-design your 
P(a)lace; uruchomienie ALS;  kontynuacja 
działalności reintegracyjnej; złożenie wniosku 
10.3.1 na II etap; przygotowania do Erasmus + 
akcja 2, Europejski Korpus Solidarności

Zespół ds. rewitalizacji

2018

06Uruchomienie Pałacu2019
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201603 Trwają roboty budowlane

042017
Pozyskanie finansowania zewnętrznego; 
rozpoczęcie działań włączających lokalną 
i regionalną społeczność w rewitalizację, 
złożenie wniosku 10.3.1, prace strategiczne 
nad komunikacją wizualną. Zakup części 
folwarcznej. 

Przyspieszenie



2022

07 Renowacja budynków gospodarczych

Prace budowlane etap II
2020

08
Przygotowania i 
uruchomienie działalności 
całego obiektu

2021

Planowany okres rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich to lata 2013 -2022. Rewitalizacja 
obejmuje wyprowadzenie ze stanu katastrofy budowlanej zabytkowego Pałacu, stajni, maneżu i historycznego parku oraz 

przeprowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań na rzecz lokalnej społeczności. Łączna powierzchnia  zabudowy: 
powierzchnia funkcjonalna: 8 850 m2, powierzchnia terenów zielonych 4 ha, łączna wartość inwestycji to 90 milionów złotych. 31
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MISJA
PAŁACU 

Być przedsiębiorczym, odpowiedzialnym, 
gościnnym i tętniącym życiem sercem 

Śląska. 
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WIZJA
PAŁACU

Unikatowy w Europie Pałac INICJATYW 
inspirujących, odpowiedzialnych, 

przyjemnych.

W perspektywie 10 lat - kultowe 
miejsce w skali regionu.  



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

uczciwość, dbałość, 
powinność obywatelska, 

godność, szacunek, 
prawda

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

praca, kreatywność, 
adaptacja, aktywność, 
dynamizm, działanie

ROZWÓJ

ciekawość, otwartość na 
doświadczenia, edukacja, 

poznanie

GOŚCINNOŚĆ

otwartość, bliskość, 
relacje, łączenie, integracja
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NASZE WARTOŚCI



NOWE
FUNKCJE ETAPU I
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STREFA BIUROWA

STREFA KREATYWNA

CZYTELNIA
STORY POINT

BROWAR

ST
RE

FA
 S

PO
ŁE

CZ
N

A



39

JAKIM CHCEMY 
BYĆ
MIEJSCEM?



TAK
LOKALNYM
TAK
BLISKIM



NIE
SWOJSKIM
NIE
PRZAŚNYM



TAK
KREATYWNYM
TAK
ODWAŻNYM



NIE
KONSERWATYWNYM
NIE
ZACHOWAWCZYM



TAK
AUTENTYCZNYM
TAK
NATURALNYM



NIE
SZTUCZNYM
NIE
IMITUJĄCYM



TAK
DAJĄCYM PRZYKŁAD
TAK
BEZPRETENSJONALNYM



NIE
SNOBISTYCZNYM
NIE
NA POKAZ



TAK
WSPÓŁCZESNYM
TAK
NOWATORSKIM



NIE
STAROŚWIECKIM
NIE
MUZEALNYM



TAK
CZERPIĄCYM Z TRADYCJI
TAK
PONADCZASOWYM



NIE
FUTURYSTYCZNYM
NIE
NOWOCZESNYM



REWITALIZACJA SPOŁECZNA
CZYLI CO I KTO?

52
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AKCJE, ANIMACJE, 
KONSULTACJE



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
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SPOTKANIA Z EKSPERTAMI

56

● Miejsce edukacji, kokreacji, rozwoju, które współtworzy 
społeczność lokalna i regionu.

● Ogólnodostępne, zielone, otoczone parkiem ze ścieżkami 
rowerowymi.

● Pałac jest miejscem gościnnym, przyjaznym dzieciom 
(gdzieś 
w oddali pojawił się plac zabaw), tworzącym atmosferę 
swobody.

● Lokalna społeczność jak również my wszyscy jesteśmy 
dumni z tego miejsca i z tego co się tam dzieje.

● Jest to przestrzeń ponadnarodowa, w którym dobrze się 
czują różne środowiska (środowisko międzynarodowe).

● Jest to przestrzeń wielojęzykowa (pojawiły się języki: polski, 
niemiecki, czeski, śląski)



CYKLICZNE WARSZTATY - Twórcza Burza 
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WYKŁADY

58



WYDARZENIA

59



KONFERENCJE
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Celem projektu jest 
reintegracja lokalnej 
społeczności poprzez 
Program Aktywności 

Lokalnej, podniesienie 
kompetencji społecznych 

oraz kwalifikacji 
zawodowych. 

Ogrody 
Możliwości

Celem projektu jest 
zwiększenie aktywnego 

uczestnictwa w życiu 
społecznym na obszarach 

rewitalizowanych.

Akademia 
Liderów 

Społecznych

Celem projektu jest 
zaangażowanie 

międzynarodowej 
społeczności studenckiej 

w proces rewitalizacji 
Pałacu i wymianę 

najlepszych praktyk 
rewitalizacyjnych.

Co-design your 
P(a)lace

Celem projektu jest 
włączenie lokalnej i 

regionalnej społeczności 
w proces budowania 

usług realizowanych na 
Pałacu.

Twórcza Burza
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KLUCZOWE, 
AKTUALNIE REALIZOWANE 
PROJEKTY SPOŁECZNE



1. Wydzielona jednostka (spółka, NGO) 
zarządzająca projektem i programem 
rewitalizacji z właściwymi ludźmi z ♡ po 
właściwej stronie.

2. Hybrydowy montaż finansowy łączący źródła 
własne i obce (bankowe, unijne, rządowe).

3. Systematycznie budowana międzysektorowa 
i międzynarodowa sieć współpracy 
i partnerstw.

4. Podział rewitalizacji na mniejsze projekty 
i skuteczne zarządzanie nimi.

5. Włączenie lokalnej, regionalnej, 
międzynarodowej społeczności w budowanie 
propozycji wartości Pałacu. 

6. Weryfikacja tego co chcemy robić i jest 
potrzebne przez pryzmat naszych wartości 
i kompetencji. 

Właściwi 
ludzie z 

sercem po 
właściwej 

stronie

Pasja, determinacja, 
konsekwencja, 
kompetencje, 

WARTOŚCI

Współpraca 
międzysektorowa 
i międzynarodowa

Bycie blisko 
ludzi i 

realnych 
potrzeb
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CZYNNIKI 
SUKCESU
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REWITALIZACJA
TO
MY!



CO-DESIGN 
YOUR 
P(A)LACE
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Celem projektu jest zaangażowanie 
międzynarodowej społeczności 
studenckiej w proces rewitalizacji Pałacu 
i wymianę najlepszych praktyk 
rewitalizacyjnych.

www.codesignyourpalace.com



Wierzymy, że włączanie ludzi w proces 
wypracowywania i tworzenia projektów jest 
najlepszym sposobem na wspieranie rewitalizacji i 
tworzenie produktów i usług.

Naszym celem było:
- Czerpanie z wiedzy i doświadczenia 

zagranicznych partnerów
- Włączenie lokalnej społeczności w proces 

projektowy
- Wypracowanie koncepcji usługi, 

dedykowanej przedsiębiorcą, która zostanie 
wdrożona w Pałacu w 2019 roku

65

DLACZEGO?
CELE CO-DESIGNU



18 

66

JAK? CO-DESIGN
W LICZBACH

9 

200

WOLONTARIUSZY

PARTNERÓW

UCZESTNIKÓW WYKŁADÓW

20 

25 

5

PROJEKTANTÓW

WYKŁADOWCÓW

KONCEPTÓW USŁUG



HOSTEL OF MINDS
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Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

START

Pozyskanie 
partnerów i 

zgłoszenie do 
projektu Erasmus+

Erasmus + Organizacja
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KLUCZOWE FAZY 
PROJEKTU

Szukanie 
finansowania



Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
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KLUCZOWE FAZY PROJEKTU 
+ DALSZE KROKI

Polska
Londyn

Kopenhaga

Wizyty 
przygotowawcze

6 intensywnych, 
projektowych dni

Sympozjum w 
Pałacu

Wystawa 
w Londynie



Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
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KLUCZOWE FAZY PROJEKTU 
+ DALSZE KROKI

Wystawa 
w Kopenhadze

DreamSilesia 
w Gliwicach

Przygotowania 
do CYP2019
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http://www.youtube.com/watch?v=p1fVR78i0yk
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CZĘŚĆ 
WARSZTATOW
A
Model Osterwaldera
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MODEL 
OSTERWALDERA

Model biznesowy opisuje przesłanki 
stojące za sposobem w jaki organizacja 
tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie 
zyski z tej wytworzonej wartości.
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PR
ZY

K
ŁA

D



Zapraszamy do kontaktu z nami!

www.fundacja
stajnia.pl

biuro@fundacja
stajnia.pl

FB: 
/FundacjaStajnia
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DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ


