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Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez 
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Celem opracowania dokumentu pn.: Przeciwdziałanie problemom rozwojowym 

i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych było 

wyznaczenie obszarów zdegradowanych na terenie Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego i określenie działań, które mogą przyczynić się do poprawy jakości 

życia mieszkańców oraz stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego 

subregionu radomskiego.  
 

 

ROF obejmuje następujące gminy: Radom, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, 

Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Pionki, miasto Pionki, 

Orońsko.  
 

 

Rewitalizacja to – zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji – 

wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

kompleksowe przedsięwzięcia, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we 

współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 

przez określenie i realizację programów rewitalizacji.  
 
 
 

 Jakie analizy zostały wykonane w ramach projektu? 
 W jaki sposób wyznaczono obszary zdegradowane na terenie 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego? 

 Jakie działania zostaną podjęte dla poprawa sytuacji obszarów 

zdegradowanych w ROF? 
 

 

 

Cel projektu 

Czym jest rewitalizacja? 

Czego dowiem się z broszury? 

Radomski Obszar Funkcjonalny  
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W ramach prac nad dokumentem: Przeciwdziałanie problemom rozwojowym 

i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych 

przeprowadzono następujące analizy: 
 

 

 

Zidentyfikowano formy wykluczenia społeczno-ekonomicznego w ROF oraz 

dotychczasowe formy przeciwdziałania tym zjawiskom stosowane przez gminy 

ROF. Określono wstępnie obszary koncentracji przestrzennej zjawisk wykluczenia 

(w Radomiu: Śródmieście, bloki socjalne przy ul. Mieszka I, Marii Gajl, Odlewniczej, 

Mroza oraz Osiedle Planty; w Pionkach: bloki socjalne) oraz zidentyfikowano 

dotychczas wypracowane metody włączenia społecznego.  
 

 

W badaniu określono tendencje migracyjne w ROF (ubytek mieszkańców z miasta 

do strefy podmiejskiej, migrację do Warszawy). Wskazano obszary o największej 

atrakcyjności osiedleńczej (miasto Radom, gmina Jedlnia-Letnisko, miasto Iłża; 

w dalszej kolejności: Kowala, gmina Iłża, Jastrzębia) oraz czynniki przesądzające 

o atrakcyjności (bliskość usług, miejsc pracy, szkół, ośrodków opieki zdrowotnej 

i usług kulturalnych, walory krajobrazowe i przyrodnicze). Analizą objęto także 

potrzeby w zakresie remontów zabudowy mieszkaniowej oraz wielkość i dostępność 

terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Obecna sytuacja 

demograficzna i popyt na rynku mieszkaniowym wskazują na konieczność 

zwiększenia kompleksowych działań remontowych (Radom, Pionki, Iłża) już nie 

tylko zabytków i elewacji, ale kamienic i osiedli mieszkaniowych. Należy chronić 

obszary przyrodniczo cenne (zielony pierścień wokół Radomia). Nie ma też 

uzasadnienia dla przeznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, 

zarówno w mieście Radomiu, jak i w innych gminach i miastach ROF. 

 

Diagnoza Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Formy wykluczenia społeczno - ekonomicznego w Radomskim Obszarze 

Funkcjonalnym. Identyfikacja dotychczasowych metod włączenia 
społecznego 

 

Preferencje osiedleńcze mieszkańców ROF 

4 

 

 

 

Przy udziale przedsiębiorców i organizacji pozarządowych ziemi radomskiej 

wypracowano 3 najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju gospodarki ROF. 

Pierwszy to scenariusz stagnacji – jeśli subregion będzie rozwijał się 

w dotychczasowym tempie, nastąpi odpływ osób o najwyższych kwalifikacjach 

i znaczenie ROF spadnie. Drugi – umiarkowany rozwój bazujący na dotychczasowej 

działalności przemysłowej. Trzeci – innowacyjny rozwój, wykorzystanie potencjału 

regionu przemysłowego do zmiany w obszar innowacyjny, biegun rozwoju 

województwa. Realizacja trzeciego scenariusza wymaga współpracy wszystkich 

gmin w ROF, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców, ale 

przede wszystkim koordynacji i konsekwentnych reform. 

 

 

 

W ramach prowadzonych badań, w szczególności w ramach etapu pn.: Formy 

wykluczenia społeczno-ekonomicznego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym. 

Identyfikacja dotychczasowych metod włączenia społecznego zdiagnozowano, że 

cały Radomski Obszar Funkcjonalny jest zagrożony wykluczeniem społeczno – 

ekonomicznym. Najważniejszym problemem mieszkańców jest długoletnie wysokie 

bezrobocie, które spowodowało, że wiele osób nie wierzy w możliwość powrotu na 

rynek pracy. 

Duże znaczenie dla osób bezrobotnych ma znajomość lokalnego rynku pracy 

i dostosowanie się do jego wymagań. W tym celu poniżej zaprezentowano listę 

zawodów deficytowych dla Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

 

 

 

 

 

Scenariusze rozwoju aktywności inwestycyjnej w  
Radomskim Obszarze Funkcjonalnym 

 

Diagnoza problemów społecznych 
 Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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operator 
wprowadzania danych doradca finansowy spawacz metodą TIG 

asystent do spraw 
księgowości opiekun medyczny wizażysta / stylista 

pracownik centrum 
obsługi 

telefonicznej 
spawacz metodą MIG 

kosztorysant 
budowlany 

florysta pomoc laboratoryjna 
grafik komputerowy 

DTP 

analityk systemów 
teleinformatycznych 

diagnosta uprawniony 
do wykonywania badań 
technicznych pojazdów 

laborant budowlany 

operator maszyn 
i urządzeń przemysłu 

spożywczego 

konsultant do 
spraw systemów 

teleinformatycznych 
introligator 

opiekun w domu 
pomocy społecznej spedytor suszarnikowy drewna 

sortowacz surowców 
wtórnych kierownik budowy galwanizer 

rejestratorka medyczna 
kontroler jakości 

wyrobów 
mechanicznych 

operator 
maszyn do produkcji 
opakowań z papieru 

i tektury 
opiekunka dzieci 

w drodze do szkoły doradca klienta fakturzystka 
(Na podstawie - Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Gmina Radom. Radom 2014. Oraz 

Powiat radomski. Radom 2014.) 
 
 

 

Z uwagi na charakter procesu rewitalizacji, który ma ożywić gospodarczo 

i społecznie tereny zurbanizowane, badanie przeprowadzono dla miast ROF 

(Radomia, Pionek, Iłży i Skaryszewa). Dokonano kompleksowej analizy danych 

z zakresu: demografii, rynku pracy, polityki społecznej, aktywności społecznej, 

bezpieczeństwa, działalności gospodarczej. Wyznaczono wskaźniki w sferach: 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ich wartości dla każdej ulicy porównano 

z wartością wskaźników dla całego miasta (we wszystkich miastach ROF). 

 

 

 

Sposób wyznaczenia obszarów zdegradowanych 
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Obszar zdegradowany A obejmuje swym zasięgiem Śródmieście Radomia oraz 

Miasto Kazimierzowskie. Obszar ograniczony jest ulicami: Zbrowskiego, Strugą, 

Miłą, Czystą, Chrobrego, Potokiem Północnym, ul. Okulickiego, ul. Limanowskiego, 

placem Kotlarza, ul. Reja, placem Kazimierza Wielkiego, ul. Wałową, rondem 

Kisielewskiego, ul. Narutowicza, ul. Traugutta, placem Dworcowym, torami 

kolejowymi, ulicą Szklaną.  
 
 
 
 
 
 

Wyznaczony obszar zdegradowany A w Radomiu 

Granice obszaru 
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Obszar zdegradowany B, obejmujący swym zasięgiem dzielnicę Potkanów, 

ograniczony jest ulicami: Krychnowicką, Starokrakowską, granicą miasta oraz ulicą 

Stalową. 
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Granice obszaru 
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Obszar zdegradowany w mieście Pionki zlokalizowany jest w centralnej części 

miasta. Granica tego obszaru przebiega wzdłuż ulic: Leśnej, Adama Mickiewicza, 

Alei Jana Pawła II, ulicy Radomskiej, przez tereny poprzemysłowe miasta Pionki, 

wzdłuż południowo – wschodniej granicy miasta, w kierunku północnym ulicą 

Fabryczną, kolejno ulicami: Wspólną, Krótką, Zwoleńską, Kolejową, Królowej 

Jadwigi, Alei Lipowych, ulicą ks. Popiełuszki, aż do ul. Północnej. Północna granica 

obszaru zdegradowanego przebiega wzdłuż fragmentu ul. Partyzantów, jednakże 

nie została ona włączona do obszaru. 
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Obszar zdegradowany obejmuje centralną część miasta. Północna granica obszaru 

wyznaczona jest przez ulice: Staromiejską, Tatarską i Wójtowską. Od zachodu 

obszar ograniczają ulice: Orła Białego, Maksymiliana Jakubowskiego oraz 

Powstania Styczniowego. Południową granicę stanowi ulica Orła Białego. Od 

wschodu obszar graniczy z drogą krajową nr 9 oraz kompleksem leśnym, 

otaczającym zamek. 
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Obszar zdegradowany w Skaryszewie położony jest w centralnej części miasta. Od 

północy ograniczony jest on ulicami Krótką oraz Gimnazjalną, od wschodu granicę 

wyznacza rzeka Kobylanka oraz granica administracyjna miasta. Od południa 

obszar ograniczony jest ulicą Dzierzkowską. Od wschodu natomiast granicę 

wyznacza ulica Marii Skłodowskiej-Curie oraz droga krajowa nr 9. 
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Głównym założeniem Zintegrowanego programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy 

w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego jest powrót 

do tradycji, aktywizacja zawodowa poprzez powrót do zawodów rzemieślniczych 

i rękodzielniczych. Radom, Skaryszew, Pionki oraz Iłża mogą zbudować projekt 

zintegrowanej oferty usługowo-handlowej miast, w których istotna gałąź ekonomii 

społecznej opierać się będzie na zawodach związanych z rzemiosłem oraz 

rękodziełem. Wynika to z ich historycznych tradycji.  

 

 

Program został skonstruowany z następujących etapów: 

 wyłonienie osób (z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym) 

posiadających predyspozycje do pracy rzemieślniczej, pracy manualnej, 

 szkolenia profilowane oraz odpowiednia edukacja pracowników, 

 tworzenie miejsc pracy → spółdzielnie, przedsiębiorstwa, kolektywy, 

 wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz tożsamości lokalnej 

mieszkańców.  

Wyłonione i przeszkolone osoby uzyskają wsparcie specjalistów przy tworzeniu 

spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw, kolektywów. Pomoc będzie udzielana 

w zakresie pozyskiwania środków na działalność, sposobu zarządzania oraz będzie 

związana z wykonywaną pracą. 

 

 

Pracownicy będą mieć świadomość swojego znaczenia w gospodarce miasta. Cykl 

ten opiera się na klasycznym sprzężeniu zwrotnym. Jeśli coraz więcej będzie zleceń 

z tym związanych, coraz więcej osób będzie chciało pozyskać nową pracę 

i poszukiwani będą pracownicy. Finalnie szkolenia i staże będą traktowane jako 

szansa na znalezienie pracy. 

 
 

Zintegrowany programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w 
obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego  
 

Na czym to właściwie polega? 

Jakie będą efekty wdrażania programu? 

12 

 
 
 
 
 

 
Schemat pokazuje w jaki sposób będzie przebiegała realizacja Zintegrowanego 

programu inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych 

Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w 
obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Schemat.  
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W celu pokazania sposobu wdrażania Zintegrowanego programu inwestycji 

i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizacyjnych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poniżej przedstawiamy pilotaż programu. 

1. Wybranie kilkudziesięciu osób, które korzystają z pomocy społecznej oraz 

jednocześnie są osobami długotrwale bezrobotnymi. Powołanie zespołu 

mentorskiego (psycholog, specjaliści z zakresu planowanej działalności 

spółdzielni socjalnej – ogrodnik oraz architekt krajobrazu/designer, 

pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalista z zakresu 

przedsiębiorczości i pozyskiwania środków zewnętrznych), którego 

zadaniem będzie wybór osób do projektu oraz praca z nimi. Wybór 20 osób. 

2. Uczestnictwo w szkoleniach: z komunikacji interpersonalnej i umiejętności 

społecznych, z zakresu np. ogrodnictwa/prac remontowych, architektury 

krajobrazu i designu,  prowadzenia spółdzielni socjalnej, bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

3. Założenie spółdzielni socjalnej przez osoby biorące udział w projekcie. 

Uczestnictwo w szkoleniach umożliwiło pozyskanie wiedzy nt. 

poszukiwanie źródeł dofinansowania na rozpoczęcia swojej działalności, 

która zostanie wykorzystana w tym etapie. Opieka zespołu mentorskiego → 

możliwość pomoc specjalistów w przypadku pytań i problemów. 

4. Wsparcie miasta w rozpoczęciu i promocji działalności.  

5.  
 

Realizacja wszystkich etapów pilotażu (do zakończenia pomocy zespołu 

mentorskiego) → do 4 lat. 

 

 

Stworzenie nowych miejsc pracy, usamodzielnienie się grupy pilotażowej oraz 

pokazanie pozytywnych wzorców innym osobom poszukującym pracy.  

Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w 
obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Pilotaż. 
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Czas wdrażania 

14 
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