
 

 

Lista wyzwań – III rekrutacja  
 

Lp. Zamawiający Wyzwanie Miejscowość Obszar  

1.  
Fundacja 
Chrześcijańska 
Adullam 

Jak pomóc Fundacji 
Chrześcijańskiej Adullam 
zaplanować pracę 
personelu na etapie 
kwalifikowania 
odbiorców wsparcia tak, 
aby zapewnić wysoką 
efektywność i jakość 
prowadzonych działań? 

Częstochowa 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

2.  
Fundacja dla 
Rozwoju 

Jak pomóc białemu 
personelowi 
pracującemu z osobami 
z 
niepełnosprawnościami 
z Częstochowy w 
rozwiązaniu problemu 
niewystarczającej 
komunikacji pomiędzy 
różnymi podmiotami 
działającymi na rzecz tej 
samej grupy docelowej, 
tak aby zapewnić 
wyższą jakość i dostęp 
do usług? 

Częstochowa 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

3.  Miasto Rybnik 

Jak usprawnić pracę 
białego personelu 
szpitala 
psychiatrycznego - 
pracowników Działu 
Terapii Zajęciowe, w 
zakresie prowadzenia 
dokumentacji 
terapeutycznej i 
tworzenia bazy 
materiałów do 
prowadzenia zajęć tak, 
aby dzięki 
zaoszczędzonemu 
czasowi mogli się 
skoncentrować na 
prowadzeniu zajęć z 
pacjentami? 

Rybnik 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

4.  Miasto Rybnik 
Jak poprawić 
organizację i sprawność 

Rybnik 
Rozwój białych miejsc 
pracy 



 

przeprowadzanie 
rozpraw sądowych na 
terenie szpitala 
psychiatrycznego w 
Rybniku tak, aby pomóc 
białemu personelowi 
szpitala usunąć 
uciążliwości związane z 
uczestnictwem w 
rozprawach sądowych 
na terenie oddziałów 
psychiatrii sądowej, z 
udziałem pacjentów 
tychże oddziałów, przy 
jednoczesnym 
zachowaniu 
maksymalnego 
bezpieczeństwa w 
związku z pandemią 
covid 19? 

5.  
Donamed. Aldona 
Skowrońska-
Jaworska 

Jak pomóc 
pracownikom 
rehabilitacji oraz 
instytucjom opieki nad 
osobami 
niesamodzielnymi i 
starszymi odciążyć 
personel medyczny 
(pielęgniarki i 
rehabilitantów) poprzez 
wykształcenie 
asystentów 
obsługujących 
zaawansowane 
technologicznie 
urządzenia rehabilitacji i 
opieki, tak aby uzupełnić 
lukę personelu 
potrzebnego w systemie 
ochrony zdrowia? 

Rybnik 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

6.  Powiat Pszczyński 

Jak wykorzystać w 
terapii osób starszych z 
demencją i osób 
obłożnie chorych 
przebywających w 
Szpitalu 
 Powiatowym w 
Pszczynie polisensorykę, 
aby zwiększyć 
skuteczność leczenia i 
wypełnić istniejącą lukę 

Pszczyna 
Rozwój białych miejsc 
pracy 



 

 w sektorze białych 
miejsc pracy? 

7.  
Miasto Łaziska 
Górne 

Jak skutecznie zarządzać 
jakością świadczenia 
usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania 
osób chorych i 
niepełnosprawnych, tak 
aby w lepszy sposób 
zaspokoić potrzeby 
mieszkańców przy 
jednoczesnym 
efektywnym 
wykorzystaniu zasobów 
gminy? 

Łaziska Górne 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

8.  Miasto Rybnik 

Jak pomóc specjalistom 
ds. żywienia w 
placówkach 
oświatowych 
zapobiegać 
nadprodukcji tak aby 
optymalizować 
dostępne ograniczone 
zasoby: ziemi, wody, 
jedzenia, energii 
elektrycznej, pracy i 
ograniczyć 
marnotrawstwo 
żywności do minimum? 

Rybnik 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

9.  Miasto Rybnik 

Jak podnieść 
kwalifikacje 
pracowników działu 
pielęgnacyjno-
opiekuńczo-
rehabilitacyjnego oraz 
terapeutyczno-
socjalnego Miejskiego 
Domu Pomocy 
Społecznej w Rybniku, z 
zakresu prewencji 
chorób dietozależnych 
tak, aby mogli 
prowadzić skuteczną 
edukację żywieniową 
wśród swoich 
podopiecznych i ich 
rodzin? 

Rybnik 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

10.  Miasto Rybnik 

W jaki sposób odciążyć i 
pomóc personelowi 
medycznemu 
zatrudnionemu w 

Rybnik 
Rozwój białych miejsc 
pracy 



 

Miejskim Domu Pomocy 
Społecznej w zakresie 
opieki nad pacjentami 
geriatrycznymi - 
mieszkańcami MDPS 
tak, aby poprzez 
zapewnienie 
regularnego dostępu do 
lekarza geriatry 
zagwarantować 
optymalizację i 
podniesienie jakości tej 
opieki? 

11.  Miasto Radlin 

W jaki sposób 
zorganizować wsparcie 
dla opiekunów osób 
starszych i osób 
niepełnosprawnych, 
zapewnić im 
bezpieczeństwo i 
komfort w trakcie 
napięć i napadów 
agresji podopiecznych, a 
także odciążyć ich w 
obowiązkach 
związanych z 
podstawowymi 
potrzebami 
podopiecznych, które 
nie mogą być 
realizowane w wśród 
najbliższej rodzinie. 

Radlin 
Rozwój białych miejsc 
pracy 

12.  
Gmina Miejska 
Żory 

Jak pomóc 
przedsiębiorcom z 
branży gastronomicznej 
z Żor we wdrożeniu 
ekologicznych 
rozwiązań tak, aby na 
podstawie 
zgromadzonych danych 
móc przygotować 
odpowiednią strategię i 
pomóc branży 
gastronomicznej w 
mieście Żory w przejściu 
na nowoczesne i 
ekologiczne 
rozwiązania? 

Żory 
Rozwój zielonych miejsc 
pracy 

13.  Miasto Rybnik 
W jaki sposób umożliwić 
mieszkańcom Miasta 
Rybnik i zachęcić ich do 

Rybnik 
Rozwój zielonych miejsc 
pracy 



 

zgłaszania braku 
konieczności wywozu 
popiołu tak, aby 
zaoszczędzić czas i 
środki związane z 
odbiorem odpadów, a 
poprzez to 
zoptymalizować 
działania w obszarze 
zielonych miejsc pracy w 
Rybniku? 

14.  Miasto Rybnik 

W jaki sposób zwięszyć 
stopień segregacji 
odpadów w zabudowie 
wielorodzinnej Miasta 
Rybnik tak, aby 
umożliwić osobom 
pracującym w obszarze 
zielonych miejsc pracy 
optymalne sortowanie 
odpadów w celu 
zwiększenia poziomu 
odzysku i jakości 
odzyskanego surowca? 

Rybnik 
Rozwój zielonych miejsc 
pracy 

15.  
Miasto Jastrzębie 
Zdrój 

Jak pomóc gminie 
rozwiązać problem z 
bierną postawą 
mieszkańców zabudowy 
wielolokalowej wobec 
obowiązków 
wynikających z systemu 
gospodarowania 
odpadami komunalnymi 
tak, aby system 
przynosił wymierne 
korzyści? 

Jastrzębie Zdrój 
Rozwój zielonych miejsc 
pracy 

16.  BOMIASTO 

Jak pomóc 
mieszkańcom 
Województwa Śląskiego 
rozwiązać problem 
dostępu do energetyki 
obywatelskiej tak, aby 
obniżyć wydatki za 
energię elektryczną i 
poziom emisji gazów 
cieplarnianych? 

Katowice 
Rozwój zielonych miejsc 
pracy 

17.  Miasto Rybnik 

Jak zredukować liczbę 
niebiodegradowalnych 
naczyń jednorazowych 
trafiających na miejskie 
wysypisko tak, aby je 

Rybnik 
Rozwój zielonych miejsc 
pracy 



 

docelowo wyeliminować 
(w kilkuletniej 
perspektywie 
czasowej)? 

18.  
Gmina i Miasto 
Czerwionka-
Leszczyny 

Jak pomóc osobom 
starszym rozwiązać 
problem zadłużania się 
(w związku z ubóstwem 
energetycznym), aby w 
przyszłości uniknąć 
problemów społecznych 
osoby starszej, rodziny 
oraz dziedziczenia przez 
JST nieruchomości 
obciążonych 
zadłużeniem? 

Czerwionka-
Leszczyny 

Niwelowanie skutków 
społecznych ubóstwa 
energetycznego 

19.  Gmina Godów 

Jak pomóc ubogim 
energetycznie 
mieszkańcom gminy w 
realizowaniu inwestycji 
termomodernizacyjnej 
tak, aby faktycznie 
mogły skorzystać z 
programów wsparcia i 
ograniczyć negatywny 
wpływ zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie? 

Godów 
Niwelowanie skutków 
społecznych ubóstwa 
energetycznego 

20.  Miasto Racibórz 

Jak pomóc 
mieszkańcom Raciborza 
w pozyskiwaniu 
wsparcia w zakresie 
poprawy efektywności 
energetycznej 
budynków i 
przygotowania się do 
inwestycji 
termomodernizacyjnej? 

Racibórz 
Niwelowanie skutków 
społecznych ubóstwa 
energetycznego 

21.  

Fundacja 
Regionalnej Agencji 
Promocji 
Zatrudnienia 

Jak pomóc osobom z 
obszaru subregionu 
centralno-wschodniego 
(w szczególności powiat 
sosnowiecki i będziński), 
które ukończyły 50 rok 
życia rozwiązać problem 
niedopasowania do 
potrzeb rynku pracy tak, 
aby znalazły 
zatrudnienie? 

Sosnowiec 
Niski wskaźnik 
zatrudnienia osób 50+ 

22.  
Miasto Jastrzębie-
Zdrój 

Jak efektywnie podnieść 
zatrudnienie 
niepracujących i 

Jastrzębie Zdrój 
Niski wskaźnik 
zatrudnienia kobiet 



 

bezrobotnych osób i 
jednocześnie podnieść 
ilość rodzin 
prowadzących rodzinną 
pieczę zastępczą tak aby 
ograniczyć ilość dzieci w 
pieczy instytucjonalnej i 
podnieść wskaźnik 
zatrudnienia kobiet na 
terenie Jastrzębia-Zdrój? 

23.  
Pracownia Wolnej 
Edukacji 

W jaki sposób pomóc 
mamom, których dzieci 
znajdują się w edukacji 
domowej, być 
aktywnymi zawodowo 
tak, aby mogły one 
poświęcać odpowiednią 
ilość czasu niezbędną na 
samodzielną edukację i 
wychowanie swoich 
dzieci? 

Żory 
Niski wskaźnik 
zatrudnienia kobiet 

24.  Miasto Mikołów 

Jak podnieść aktywność 
zawodową i budować 
postawy przedsiębiorcze 
wśród mieszkanek 
Miasta Mikołowa z 
wykorzystaniem 
zasobów Centrum 
Aktywności Społecznej? 

Mikołów 
Niski wskaźnik 
zatrudnienia kobiet 

25.  Gmina Godów 

Jak pomóc 
niepracującym 
mieszkankom Gminy 
Godów w podjęciu i 
utrzymaniu zatrudnienia 
na otwartym rynku 
pracy? 

Godów 
Niski wskaźnik 
zatrudnienia kobiet 

26.  
Miasto Łaziska 
Górne 

Jak pomóc miastu 
Łaziska Górne w 
zachęceniu osób 
mieszkających ale 
niezameldowanych w 
mieście do 
uregulowania stanu 
faktycznego?  

Łaziska Górne Depopulacja 

27.  
Gmina Miejska 
Żory 

Jak pomóc społeczności, 
samorządowi i 
organizacjom w mieście 
Żory w wypracowaniu 
efektywnej polityki 
senioralnej tak, aby 
podejmowane działania 

Żory Depopulacja 



 

były skuteczne i 
zmierzały do 
podniesienia jakości 
życia osób starszych? 

28.  Miasto Rybnik 

W jaki sposób 
zorganizować system 
wsparcia dla 
repatriantów chcących 
osiedlić się w Rybniku, 
tak aby (system ten) był 
kompleksowy, przyjazny 
i odbiurokratyzowany 
oraz pozwalał na 
pełniejsze wykorzystanie 
potencjału osiedlających 
się repatriantów? 

Rybnik Depopulacja 

29.  
Fabryka Pełna Życia 
Sp. z o.o. 

W jaki sposób włączyć 
młodych mieszkańców 
miasta w proces 
projektowania 
przestrzeni mieszkalnej 
w FPŻ w Dąbrowie 
Górniczej, aby w 
przyszłości było to 
wymarzone miejsce do 
życia i założenia 
rodziny? 

Dąbrowa 
Górnicza 

Depopulacja 

30.  Miasto Racibórz 

W jaki sposób badać 
losy absolwentów 
raciborskich szkół i 
uczelni oraz ich 
motywacje do emigracji 
z Raciborza, aby na 
podstawie 
gromadzonych danych 
móc tworzyć strategie 
przeciwdziałania temu 
zjawisku? 

Racibórz Depopulacja 

31.  
Fundacja Napraw 
Sobie Miasto 

Jak pomóc 
użytkownikom ul. 
Warszawskiej w 
Katowicach rozwiązać 
problem braku 
społeczności związanej z 
tą przestrzenią 
publiczną tak, aby 
zmienić ją w tętniącą 
życiem i atrakcyjną dla 
wszystkich? 

Katowice 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

32.  
Gmina 
Ogrodzieniec 

Jak pomóc gminie 
Ogrodzieniec 

Ogrodzieniec 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 



 

zaplanować działania w 
nowo 
wyremontowanych 
pomieszczeniach 
MGOKiS tak, aby stały 
się one miejscem 
przyciągającym 
młodzież do aktywności 
społecznej, artystycznej i 
przedsiębiorczej? 

33.  Miasto Ruda Śląska 

Jak włączyć 
mieszkańców - 
właścicieli prywatych 
przestrzeni w okolicy 
kołchowickiego centrum 
w planowanie zmiany 
na "rynku" tak, aby 
możliwe było stworzenie 
z ich udziałem 
wielofunkcyjnej 
przestrzeni, 
odpowiadającej na 
różnorodne potrzeby jej 
użytkowników? 

Ruda Śląska 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

34.  Miasto Ruda Śląska 

W jaki sposób 
zaplanować 
funkcjonowanie - w 
aspekcie prawnym, 
organizacyjnym i 
finansowym - Wielkiego 
Pieca tak, aby stał się on 
atrakcją turystyczną i 
wizytówką miasta Ruda 
Śląska? 

Ruda Śląska 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

35.  Miasto Ruda Śląska 

Jakie działania powinny 
zostać podjęte, by 
zminimalizować akty 
wandalizmu 
dokonywane na nowo 
zrewitalizowanych 
terenach miasta Ruda 
Śląska tak, aby miejsca 
te były wykorzystywane 
zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem? 

Ruda Śląska 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

36.  Miasto Rydułtowy 

Jak w krótkim okresie 
czasu przywrócić do 
życia poprzemysłowy 
teren w centrum miasta 
tak, aby pobudzić 
przedsiębiorczość i 

Rydułtowy 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 



 

dopasować nowe 
funkcje do obecnych 
potrzeb rynku i 
mieszkańców? 

37.  Powiat Lubliniecki 

Jak włączyć 
niepełnosprawnych 
intelektualnie, 
podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej 
"Zameczek" w Lublińcu, 
w aktywność 
wolontarystyczną w 
obszarze rewitalizacji 
społecznej, 
dostosowaną do 
potencjału i możliwości 
tych osób, tak, aby 
zapewnić im możliwość 
aktywnego i 
świadomego 
współdecydowania o 
zakresie wykonywanych 
świadczeń 
wolontarystycznych? 

Lubliniec 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

38.  Miasto Orzesze 

Jak stworzyć ciekawą 
przestrzeń do 
aktywności ruchowej z 
wykorzystaniem 
potencjału 
zrewitalizowanego 
budynku Orzeskiego 
Centrum Możliwości 
tak, aby stała się ona 
atrakcyjna dla 
mieszkańców Orzesza i 
zachęcała do 
uprawiania wszelkich 
form aktywności 
fizycznej? 

Orzesze 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

39.  

Dom Pomocy 
Społecznej dla 
Osób Starszych w 
Bielsku-Białej 

Jak włączyć 
podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej dla 
Osób Starszych w 
Bielsku-Białej w 
aktywność społeczną w 
obszarze rewitalizacji 
tak, aby wzmocnić ich 
integrację z innymi 
mieszkańcami miasta? 

Bielsko-Biała 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 



 

40.  Fundacja Dzika 

Jak zaktywizować 
społeczność dzielnic 
Wygorzele i Jaroszowice 
w Tychach, oraz 
mieszkańców 
najbliższych okolic, do 
współpracy i wdrażania 
zdrowych nawyków z 
wykorzystaniem 
otoczenia 
przyrodniczego dzielnicy 
oraz zasobów punktu 
edukacyjnego 
prowadzonego przez 
Fundację Dziką? 

Tychy 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

41.  
Dom Kultury w 
Rybniku-
Chwałowicach 

W jaki sposób 
zaaranżować przestrzeń 
ogrodu społecznego 
położonego przy Domu 
Kultury w Rybniku w 
dzielnicy Chwałowice, 
tak, aby stała się ona 
przestrzenią edukacji 
środowiskowej przede 
wszystkim  dla placówek 
edukacyjnych 
działających w 
dzielnicy? 

Rybnik 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

42.  Miasto Radlin 

Jak pomóc 
mieszkańcom zrozumieć 
i zaangażować się w 
procesy rewitalizacji 
społecznej tak, aby 
skutecznie przygotować 
społeczność do 
nadchodzących zmian i 
podnieść atrakcyjność 
miasta? 

Radlin 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

43.  
Gmina i Miasto 
Czerwionka-
Leszczyny 

Jak pomóc 
mieszkańcom rozwiązać 
problem rosnącego 
zadłużenia, a także 
częściowo zmienić 
postawy wobec decyzji 
finansowych tak, aby 
poprawić sytuację 
materialną, ograniczyć 
zadłużenie wobec 
Zakładu Gospodarki 

Czerwionka-
Leszczyny 

Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 



 

Mieszkaniowej i wejść 
na efektywną ścieżkę 
rewitalizacji społecznej? 

44.  
Miasto Bielsko-
Biała 

Jak pomóc Miastu 
Bielsko-Biała w 
rozwiązaniu problemu 
niskiego zaangażowania 
osób z 
niepełnosprawnościami 
i ich opiekunów 
faktycznych w 
aktywność społeczną 
tak, aby zwiększyć ich 
integrację ze 
społecznością lokalną? 

Bielsko-Biała 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

45.  
Inspiration Point 
S.A. 

Jak zbudować 
społeczność wokół 
rewitalizowanego 
Kompleksu Pałacowo-
Parkowego Pałacu i 
pobudzić aktywność 
społeczną w mieście z 
wykorzystaniem 
potencjału miejsca i 
angażowania liderów 
lokalnych? 

Siemianowice 
Śląskie 

Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

46.  
Zabytkowa 
Kopalnia Ignacy w 
Rybniku 

Jak włączyć 
mieszkańców Rybnika, 
w szczególności 
angażując mieszkańców 
dzielnicy Niewiadom w 
tworzenie koncepcji 
przestrzeni budynku 
byłej sprężarkowni, tak 
aby stała się ona 
miejscem gdzie mogą 
oni rozwijać swoje 
zamiłowania i pasje 
kulturalne, pobudzać 
innych do działania? 

Rybnik 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

47.  
Miasto Wodzisław 
Śląski 

Jak „pobudzić” 
mieszkańców dzielnicy 
Stare Miasto oraz 
pozostałych 
mieszkańców 
Wodzisławia Śląskiego 
do zaangażowania się w 
ożywienie centralnego 
punktu Miasta aby 
znów tętniło na powrót 
„życiem” i stało się 

Wodzisław Śląski 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 



 

miejscem do którego 
mieszkańcy chętnie 
wracają i lubią spędzać 
czas? 

48.  Miasto Mikołów 

Jak stworzyć kreatywną 
przestrzeń do 
wielorakich aktywności 
edukacyjnych, 
kulturalnych i 
społecznych z 
wykorzystaniem 
potencjału 
rewitalizowanej 
kamienicy na 
mikołowskim rynku, tak 
aby stała się ona 
miejscem 
przyciągającym 
młodzież, dorosłych i 
seniorów do aktywności 
społecznej, 
obywatelskiej, 
artystycznej i 
przedsiębiorczej? 

Mikołów 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

49.  Miasto Tychy 

Jak pomóc miastu Tychy 
rozwiązać problem 
niskiej aktywności 
społecznej osiedla A tak, 
aby lokalna społeczność 
samodzielnie inicjowała 
zmiany i chciała 
angażować się w 
sprawy osiedla? 

Tychy 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

50.  
Inspiration Point 
S.A. 

Jak zaktywizować 
społecznie mieszkańców 
osiedli otaczających 
rewitalizowany 
Kompleks Pałacowo-
Parkowy w 
Siemianowicach Śląskich 
z wykorzystaniem 
zaangażowania 
środowisk senioralnych i 
potencjału 
rewitalizowanego 
obiektu? 

Siemianowice 
Śląskie 

Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

51.  
Miasto Piekary 
Śląskie - MOPR 
Piekary Śląskie 

W jaki sposób 
zapobiegać 
uzależnieniom dzieci i 
młodzieży w Piekarach 
Śląskich - Szarleju tak, 

Piekary Śląskie 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 



 

aby uzyskały skuteczne 
wsparcie w 
prowadzeniu życia 
wolnego od uzależnień? 

52.  
Zarząd Transportu 
Zbiorowego w 
Rybniku 

Jak pomóc osobom 
niewidomym rozwiązać 
problem dostępności do 
rozkładu jazdy 
transportu publicznego 
tak, aby osoby te mogły 
bez dodatkowych 
utrudnień korzystać z 
transportu publicznego i 
tym samym normalnie 
funkcjonować w 
przestrzeni miejskiej? 

Rybnik 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

53.  Miasto Racibórz 

W jaki sposób 
przywrócić społeczną 
funkcję ulicy Długiej w 
Raciborzu, aby 
mieszkańcy i turyści 
chętnie odwiedzali to 
miejsce i korzystali z 
oferowanych tam 
usług? 

Racibórz 
Rewitalizacja miast w 
wymiarze społecznym 

 
 


