
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT Z MONITORINGU I EWALUACJI  
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY 

SŁUBICE NA LATA 2017- 2023 
 
 

ROK 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁUBICE 2020 



MONITORING RZECZOWY 
 
 

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE: 

Przedsięwzięcie Cel główny Kierunek działania 
opis tego co 

osiągnięto/wskaźnik* 
źródło 
danych 

dodatkowe informacje 

1. Profilaktyka 
prozdrowotna, aktywizacja 
i integracja osób 
uzależnionych, w tym 
wsparcie psychologiczne 
dla członków rodzin osób 
uzależnionych od alkoholu 
z obszaru rewitalizacji 
 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 3 BS Zatrudniono dwóch instruktorów terapii 
uzależnień, którzy udzielali poradnictwa 
oraz motywowali do podjęcia lub 
kontynuowania leczenia odwykowego 
mieszkańców gminy, w tym tych z terenu 
rewitalizacji. Powyższe działanie służy w 
zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych w procesie wychodzenia z 
uzależnienia oraz objęcia wsparciem 
członków rodzin osób uzależnionych. 
Udzielanie wsparcia dzieciom z rodzin 
dotkniętych uzależnieniem w placówkach 
wsparcia dziennego. 
Z poradnictwa specjalistycznego 
skorzystało w 2019 roku ponad 190 
mieszkańców gminy w tym z obszaru 
rewitalizacji. 6 osób zostało 
zmotywowanych do podjęcia leczenia 
odwykowego w trybie stacjonarnym. W 
zajęciach oferowanych w ramach placówki 
wsparcia dziennego ( pomoc w odrabianiu 
lekcji, niwelowanie braków edukacyjnych, 
treningi umiejętności społecznych) 
uczestniczyło 30 dzieci, w tym 12 z obszaru 
rewitalizacji. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 

2. Opracowanie i 
realizacja działań 
kulturalnych budujących 
nowy wizerunek obszaru 
rewitalizacji, jako miejsca 
otwartego dla nowych 
mieszkańców i 
zrywającego z niechlubną 
tradycją „Małej Moskwy”. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 1 BS Organizacja warsztatów podwórkowych na 
terenie rewitalizacji w lipcu 2019 r. w celu 
zachęcenia młodych ludzi do planowania 
własnej wspólnej przestrzeni, a także w 
celu zwiększenia integracji dzieci z różnych 
środowisk i placówek edukacyjnych. 
 
Trzy grupy dzieci oraz jedna składająca się 
z osób dorosłych będących  
podopiecznymi środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słubicach  w dniu 26 lipca 
2019 podczas zorganizowanych 
warsztatów podwórkowych przygotowali 
projekty aranżacji przestrzeni podwórka 



znajdującego się w obszarze rewitalizacji, 
które zostały ujęte w koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni podwórka. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 
 
Opisane powyżej działania realizują 
założenia przedsięwzięć nr 2, 9 i 12. 

3. Działania edukacyjne 
dla uczniów, w tym 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, w zakresie 
promocji wolontariatu - 
utworzenie centrum 
wolontariatu na terenie 
placówki edukacyjnej. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań: 3 BS Zachęcanie do realizacji inicjatyw 
lokalnych angażujących mieszkańców 
obszaru. Uczestnictwo w spotkaniach 
kadry zarządzającej placówkami 
oświatowymi w celu zainicjowania działań 
wolontarystycznych.  
 
Ujęcie idei wolontariatu w ofertach 
autorskich kół zainteresowań dla dzieci i 
młodzieży z gminy Słubice. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 

4. Odbudowa naturalnych 
więzi społecznych poprzez 
organizację zajęć dla 
rodziców z zakresu 
pedagogiki zabawy oraz 
warsztatów umiejętności 
rodzicielskich. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

 
Liczba działań: 4 

BS Zorganizowanie Soboty dla rodziców 
(Uniwersytetu dla Rodziców) oraz spotkań 
dla rodziców i nauczycieli w trzech 
palcówkach edukacyjnych z zakresu 
prawnych, psychologicznych i społecznych 
zagrożeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych. 
 
Trzydziestu uczestników poszerzyło 
wiedzę i umiejętności z zakresu 
wychowania i opieki nad dziećmi. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 



5. Szkolenia dla 
pracowników socjalnych w 
zakresie aktywizacji osób 
zagrożonych 
wykluczeniem oraz metod 
pracy z osobami w 
kryzysie. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

Liczba działań: 2 BS Zorganizowanie szkoleń z zakresu 
zastosowania nowych metod pracy z tzw. 
„trudnym klientem” oraz zwiększenia 
skuteczności poprzez podejmowanie 
interdyscyplinarnych działań w celu 
zwiększania skuteczności w 
podejmowanych działaniach 
interwencyjnych i pomocowych. 
 
32 uczestników szkoleń poszerzyło swoją 
wiedzę i umiejętności z zakresu 
skutecznych form interwencji kryzysowej i 
pomocy społecznej. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 

6. Promowanie oraz 
wspólna realizacja 
inicjatyw lokalnych na 
obszarze rewitalizacji 
przez JST oraz 
mieszkańców terenu. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 2 BS Zrealizowanie inicjatywy lokalnej z zakresu 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego oraz turystyki 
i krajoznawstwa. 
 
Zaangażowanie całej społeczności w 
realizację dwóch inicjatyw lokalnych 
angażujące w działania osoby, które 
poszerzyły zainteresowania. Liczba 
uczestników: około 170 osób.  
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 

7. Opracowanie i 
wdrożenie Programu 
Aktywności Lokalnej, (w 
tym m.in. wdrożenie do 
realizacji działań 
animacyjnych 
zwiększających poziom 
aktywności i integracji 
społecznej). 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 

Liczba działań: 1 BS Zbieranie danych w celu sporządzenia 
diagnozy stanu problemów społecznych, 
by planować skuteczne działania w 
Programie Aktywności Lokalnej. 
 
Zbieranie i aktualizacja danych w celu 
zwiększania skuteczności podejmowanej 
pracy socjalnej wśród mieszkańców 
obszaru. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 



• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

8. Utworzenie i 
prowadzenie przez 
podmiot ekonomii 
społecznej Dziennego 
Domu „Senior +” na 
terenie rewitalizacji. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w zakresie 
aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 BS Działanie nie będzie realizowane z uwagi 
na zmianę zagospodarowania 
planowanych pomieszczeń, a także z 
powodu utworzenia dziennego domu przez 
powiat słubicki, co uniemożliwia staranie 
się o środki z rządowego programu, co było 
w planach. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 

9. Działania edukacyjne 
zwiększające społeczne 
kompetencje mieszkańców 
obszaru zdegradowanego, 
w tym poziom wiedzy w 
zakresie konieczności 
dbałości o otoczenie 
zasobów mieszkaniowych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 1 
 
 

BS Organizacja warsztatów podwórkowych na 
terenie rewitalizacji w lipcu 2019 r. w celu 
zachęcenia młodych ludzi do planowania 
własnej wspólnej przestrzeni, a także w 
celu zwiększenia integracji dzieci z różnych 
środowisk i placówek edukacyjnych. 
 
Trzy grupy dzieci oraz jedna składająca się 
z osób dorosłych będących  
podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słubicach podczas 
zorganizowanych warsztatów 
podwórkowych przygotowały projekty 
aranżacji przestrzeni podwórka 
znajdującego się w obszarze rewitalizacji, 
które zostały ujęte w koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni podwórka. 
W tym celu przeprowadzono szereg zadań 
służących zwiększeniu integracji a co za 
tym idzie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. 



otoczenia 
mieszkalnego 

Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 
Opisane powyżej działania realizują 
założenia przedsięwzięć nr: 2, 9 i 12. 

10. Tworzenie i realizacja 
atrakcyjnych ofert 
rekreacyjnych i 
kulturalnych dla 
mieszkańców w sposób 
kompleksowy łączące 
lokalne zasoby podmiotów 
użyteczności publicznej, 
komercyjnych oraz 
społecznych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań : 2 
 

BS Udostępnienie basenu dzieciom i 
młodzieży z całej gminy w tym z obszaru 
rewitalizacji podczas Akcji lato oraz 
udostepnienie bezpłatne lodowiska 
podczas Akcji Zima. 
 
Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku 
letniego oraz zimowego dzieciom z całej 
gminy w tym z obszaru rewitalizacji. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 

11. Zagospodarowanie 
pomieszczeń na Dzienny 
Dom Seniora w budynku 
realizowanym w ramach 
Programu Mieszkanie Plus 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań:  WI / WID Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji 
według GPR na lata 2021-2023. 

12. Promocja 
przedsiębiorczości wśród 
mieszkańców Gminy. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 

Liczba działań: 1 BS Organizacja warsztatów podwórkowych na 
terenie rewitalizacji w lipcu 2019 r. w celu 
zachęcenia młodych ludzi do planowania 
własnej wspólnej przestrzeni, a także w 



wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w zakresie 
aktywności 
gospodarczej. 

celu zwiększenia integracji dzieci z różnych 
środowisk i placówek edukacyjnych. 
 
Trzy grupy dzieci oraz jedna składająca się 
z osób dorosłych będących  
podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Słubicach podczas 
zorganizowanych warsztatów 
podwórkowych przygotowały projekty 
aranżacji przestrzeni podwórka 
znajdującego się w obszarze rewitalizacji, 
które zostały ujęte w koncepcji 
zagospodarowania przestrzeni podwórka 
w tym celu przeprowadzono szereg zadań 
służących zwiększeniu integracji a co za 
tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa. 
Realizacja zadania przynosi oczekiwane 
skutki. 
Opisane powyżej działania realizują 
założenia przedsięwzięć nr: 2, 9 i 12. 

13. Zagospodarowanie 
pomieszczeń znajdujących 
się na parterze budynku 
na oś. Świerkowym na 
działalność gospodarczą w 
zakresie usług i handlu. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w 
zakresie aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań: 1 WGN  W roku 2019 zakończono adaptację 
pomieszczenia zlokalizowanego w 
parterze budynku przy Osiedlu 
Świerkowym na cele gospodarcze (lokal 
7G – pow. 50m2) 
 
Realizacja przedsięwzięcia przynosi 
oczekiwane rezultaty. Dzięki nowym 
lokalom gospodarczym poprawia się 
jakość przestrzeni publicznej obszaru 
rewitalizacji oraz dostępność usług 
komercyjnych dla mieszkańców obszaru. 
Zagospodarowanie pomieszczeń na 
działalność gospodarczą powoduje 
również zwiększenie ilości miejsc pracy w 
obszarze. Przedsięwzięcie ma pozytywny 
wpływ na atrakcyjność lokalizacji. W 
wyniku tego działania poprawie uległa 
również estetyka budynków 
zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. 

14. Rewitalizacja ulicy 
Konstytucji 3 Maja i okolic 
– zagospodarowanie 
przestrzeni i poprawa 
infrastruktury. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych 

Liczba działań: 0 WI / WID Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji 
w latach następnych. 



mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

15. Rewitalizacja 
przestrzeni w obszarze 
rewitalizacji poprzez 
zagospodarowanie i 
ujednolicenie terenów 
wokół budynków. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 WI / WID Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji 
w latach następnych. 

16. Inwestycje drogowe w 
obszarze rewitalizacji (w 
tym oświetlenie) – ul. 
Piska, ul. Konstytucji 3 
Maja, ul. Kanałowa, ul. 
Witosa, Mieszka I. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 1 
 

WI / WID Przebudowa chodnika ul. Piskiej w 
Słubicach. Ww. działanie zostało 
zrealizowane ze środków budżetu Gminy 
Słubice. Inwestycja stanowiła kontynuację 
zadania z roku 2018. Zadanie obejmowało 
przebudowę ok. 700 m2 powierzchni 
chodnika. 
Przebudowa chodnika zwiększyła poziom 
bezpieczeństwa oraz poprawiła jakość 
infrastruktury pieszej na obszarze 
rewitalizacji. 

17. Opracowanie zasad 
udostępniania gruntów 
gminnych pod zabudowę 
garażową. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 WGN Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji 
według GPR na lata 2021-2023. 

18. Opracowanie 
modelowej strategii 
zarządzania odpadami 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 0 WI / WKO Rozpoczęto prace nad 
zagospodarowaniem terenu podwórka 
wraz z nowym umiejscowieniem altan na 



otoczenia 
mieszkalnego 

odpady komunalne – zadanie w trakcie 
realizacji. Możliwe efekty dopiero po 
wykonaniu zagospodarowania podwórka, 
w chwili obecnej trwają prace projektowe.  

19. Przeprowadzenie prac 
melioracyjnych w celu 
obniżenia poziomu wód 
gruntowych i zmniejszenia 
degradacji budynków 
przez wilgoć – naprawa, 
utrzymanie i pogłębienie 
rowów melioracyjnych. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 1 WI / WKO Przeprowadzenie prac melioracyjnych, na 
odcinku ul. Kanałowa-Staszica-Piska 
Obniżenie poziomu wód gruntowych, 
uporządkowanie cieków poprzez 
wykoszenie porostów, odmulenie dna rowu 
i zebranie namułów. Skutkiem jest 
swobodny i niezaburzony spływ wody 
opadowej, a jednocześnie przyczynia się to 
pośrednio do obniżenia stanu wody 
gruntowej. 
 
 

20. Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
na obszarze rewitalizacji z 
uwzględnieniem ich 
historycznej wartości – do 
realizacji przez wspólnoty 
mieszkaniowe. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań: 5 WGN W ramach przedsięwzięcia nr 20 w 2019 
przeprowadzona została 
termomodernizacja budynków 
mieszkalnych na obszarze rewitalizacji: 
- budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja 73, 
- budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja 74, 
- budynek przy ul. Kanałowej 3, 
- budynek przy ul. Kanałowej 4, 
- budynek przy ul. Kanałowej 5. 
 
 
Realizacja przedsięwzięcia jak dotąd 
przynosi oczekiwane rezultaty. W wyniku 
prowadzonych działań mieszkańcy zyskali 
estetyczne budynki mieszkalne o wysokim 
komforcie termicznym, co przyczyniło się 
do poprawy jakości życia mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Przewiduje się, że 
działanie wpłynie także pozytywnie na 
sytuację finansową mieszkańców z uwagi 
na zmniejszenie rachunków za zużycie 
energii i gazu. W wyniku inwestycji 
dokonują się zmiany w funkcjonalności 
przestrzeni poprzez wprowadzanie 
ujednoliconej i stonowanej kolorystyki 
budynków. Przewiduje się, że poprawa 
wizerunku obszaru rewitalizacji pozytywnie 
wpłynie również na jego rozwój 
gospodarczy. 
 

 



 
 
 
 
 
 

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE: 

Przedsięwzięcie Cel główny Kierunek działania 
opis tego co 

osiągnięto/wskaźnik* 
źródło 
danych 

dodatkowe informacje  

1. Poprawa jakości 
sąsiedztwa poprzez 
działania animacyjne, 
odtwarzanie i wzmacnianie 
więzi społecznych; 
inicjowanie sąsiedzkich 
przedsięwzięć wspólnych. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Integracja mieszkańców, 
zapobieganie i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu oraz 
ograniczenie problemów 
społecznych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań: 1 

BS 

Organizacja warsztatów 
podwórkowych na terenie 
rewitalizacji w lipcu 2019 r. w celu 
zachęcenia młodych ludzi do 
planowania własnej wspólnej 
przestrzeni, a także w celu 
zwiększenia integracji dzieci z 
różnych środowisk i placówek 
edukacyjnych. 
Realizacja zadania przynosi 
oczekiwane skutki. 

2. Realizacja 
przedsięwzięć 
promocyjnych o tych 
samych celach, należycie 
wplecionych w inne 
działania rewitalizacyjne i 
zharmonizowane z nimi; 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

Liczba działań:  

BS 

Przedsięwzięcie zaplanowane do 
realizacji według GPR do 2020 r. 

3. Przedsięwzięcia w 
zakresie dbałości o 
środowisko 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa stanu 
infrastruktury drogowej. 

• Poprawa stanu zasobu 
mieszkaniowego. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań:  

WI / WKO 

Przedsięwzięcie zrealizowane w 
2018 roku. 

4. Tworzenie koncepcji 
zagospodarowania terenu 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 

Liczba działań: 1 

WGN 

Opracowano koncepcję 
zagospodarowania 
przestrzennego terenu pomiędzy 



np. z zastosowaniem 
konsultacji społecznych. 

negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

ulicami Kanałową i Jagiełły, w 
oparciu o potrzeby mieszkańców, 
przy uwzględnieniu realizowanego 
na tym obszarze placu zabaw wraz 
z lokalizacją wiat śmietnikowych 
na ww. obszarze opracowania. 
 
Przewiduje się, że realizacja 
przedsięwzięcia przyczyni się do 
wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej i poprawy 
jakości życia w obszarze objętym 
opracowaniem. Ponadto działanie 
pozytywnie wpłynie na poprawę 
standardu otoczenia mieszkalnego 

5. Uporządkowanie spraw 
związanych z 
wyprowadzaniem psów. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
 

• Poprawa standardu 
budynków 
mieszkalnych i 
otoczenia 
mieszkalnego 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa standardu 
otoczenia mieszkalnego. 

Liczba działań:  
 

WI / WKO 

Przedsięwzięcie zrealizowane w 
2018 roku. 

6. Zastosowanie 
instrumentów wsparcia 
zatrudnienia podczas 
procesu rewitalizacji 
poprzez podjęcie 
współpracy pomiędzy 
instytucjami pomocy 
społecznej oraz 
Powiatowym Urzędem 
Pracy, włączając 
zwiększenie aktywności 
Klubu Integracji 
Społecznej. 

• Rozwój kapitału 
społecznego oraz 
zmniejszenie skali 
negatywnych zjawisk 
społecznych, w tym 
wzrost aktywności i 
poziomu integracji 
mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 

• Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• Odbudowa więzi 
społecznych i 
aktywizacja 
mieszkańców na rzecz 
realizacji inicjatyw 
lokalnych. 

• Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa i 
poprawa jakości życia. 

• Poprawa dostępności do 
usług komercyjnych i 
handlowych. 

• Wzrost możliwości i 
kompetencji 
mieszkańców w zakresie 
aktywności 
gospodarczej. 

Liczba działań: 2 

BS 

Organizacja wspólnych spotkań 
mających na celu wypracowanie 
metod pracy z osobami 
długotrwale bezrobotnymi. 
Zawieranie kontraktów socjalnych.  
 
Zawarcie dwóch kontraktów 
socjalnych. Zorganizowanie 
wspólnego spotkania mającego na 
celu wypracowanie metod pracy z 
osobami długotrwale 
bezrobotnymi- dwie osoby podjęły 
prace społecznie użytecznie. 
Realizacja zadania przynosi 
oczekiwane skutki. 
 



 


