2015-09-23

Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Kwidzyna
w ramach

22 września 2015 r.

Plan prezentacji

• Przypomnienie koncepcji opracowania programu rewitalizacji
• Wyszczególnienie mocnych i słabych stron oraz szans i
zagrożeń obszaru wskazanego do rewitalizacji
• Uzupełnienie wyprowadzonych wniosków o lokalną wiedzę
ekspercką
• Omówienie zgłoszonych projektów i ewentualnych
dodatkowych propozycji i modyfikacji w gronie lokalnych
ekspertów

www.LiderProjekt.pl
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Koncepcja opracowania programu rewitalizacji
Etapy budowy LPR
1. Delimitacja
obszarów
zdegradowanych
oraz szczegółowa
diagnoza stanu
istniejącego

Analiza przyczyn degradacji (przede wszystkim społecznej)
i charakterystyka zjawisk kryzysowych

2. Wyznaczenie
celów

Jak powinno być lub jak chcemy, by było?

3. Stworzenie
systemu wdrażania,
monitoringu i
ewaluacji

Co i jak zrobić, by to osiągnąć?
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Koncepcja opracowania programu rewitalizacji
Etapy budowy LPR
1. Delimitacja
obszarów
zdegradowanych
oraz szczegółowa
diagnoza stanu
istniejącego

Analiza przyczyn degradacji (przede wszystkim społecznej)
i charakterystyka zjawisk kryzysowych

2. Wyznaczenie
celów i
przedsięwzięć do
realizacji

Złożenie listy przedsięwzięć, konsultacje
społeczne w formie warsztatów.

3. Stworzenie
systemu wdrażania,
monitoringu i
ewaluacji

Co i jak zrobić, by to osiągnąć?
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Koncepcja opracowania programu rewitalizacji
Etapy budowy LPR
1. Delimitacja
obszarów
zdegradowanych
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istniejącego

Analiza przyczyn degradacji (przede wszystkim społecznej)
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2. Wyznaczenie
celów i
przedsięwzięć do
realizacji
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społeczne w formie warsztatów.

3. Stworzenie
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monitoringu i
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Jednostki urbanistyczne
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Podsystem społeczny - czy sytuacja gorsza niż w
województwie pomorskim (lub gorsza od średniej
dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?

jednostka
urbanistyczna

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
o

Wskaźniki obligatoryjne
liczba osób
udział
korzystających z długotrwale
liczba
zasiłków
bezrobotnych przestępst
pomocy
wśród osób w w na 1 tys.
społecznej na 1
wieku
ludności
tys. ludności
produkcyjnym
2012
2012
2012
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak

Minimum 3 wskaźniki fakultatywne
dynamika
liczby
ludności
2012-2014
nie
tak
nie
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
nie
nie

średnie
średnie
liczba
wyniki
wyniki
niebieskich
sprawdzianu
egzaminu
kart na
szóstoklasisty gimnazjalne
1000
[w punktach]
go [w %]
ludności
2012/2013
tak
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak

2012/2013
tak
nie
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak

2012
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
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Podsystem gospodarczy - czy sytuacja gorsza niż
w województwie pomorskim (lub gorsza od średniej
dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?
Wskaźniki obligatoryjne

jednostka
urbanistyczna

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
o

Minimum 1 wskaźnik fakultatywny
wielkość dochodów gminy
odsetek osób w
odsetek osób z
wskaźnik obciążenia
z tytułu podatku od
wieku
wykształceniem
demograficznego (ludność
nieruchomości w
poprodukcyjnym w gimnazjalnym lub poniżej
w wieku nieprodukcyjnym
przeliczeniu na 1
ogólnej liczbie
w ogólnej liczbie
na 100 osób w wieku
mieszkańca w odniesieniu
ludności
bezrobotnych
produkcyjnym)
do średniej miasta
2012
2012
2012
2012
nie
tak
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
nie
tak
tak
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak
nie
tak
tak
tak
tak
nie
tak
nie
nie
tak
nie
nie
nie
nie
tak
nie
nie
tak
nie
nie
tak
nie
nie

www.LiderProjekt.pl

4

2015-09-23

Podsystem przestrzenny - czy sytuacja gorsza niż
w województwie pomorskim (lub gorsza od średniej
dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?
Wskaźniki
obligatoryjne

jednostka
urbanistyczna

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
l
o

Minimum 2 wskaźniki fakultatywne

udział budynków
udział budynków
dostęp do
udział budynków
komunalnych
mieszkalnych
wyremontowanyc
liczba mieszkań
obiektów
komunalnych w
wybudowanych
ogólnej liczbie
h od 2002 r. w
wybudowanych na sportowych - w
przed 1970 r. w ich
ogólnej liczbie
1000 mieszkańców przeliczeniu na
budynków
ogólnej liczbie
1000 mieszkańców
mieszkalnych
budynków
komunalnych
2012
2014
2014
2014
2014
nie
nie
nie
tak
tak
nie
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie www.LiderProjekt.pl
nie
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Obszar wskazany do rewitalizacji

www.LiderProjekt.pl

Metoda SWOT jako synteza ustaleń
diagnostycznych
metoda zaczerpnięta z zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach,
podsumowanie diagnozy poprzez określenie mocnych stron (Strengths),
słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats)
mogących wpłynąć na sytuację rozwojową obszaru,
Charakter oddziaływania czynnika

zewnętrzne

wewnętrzne

pozytywny
Miejsce występowania czynnika

•
•

negatywny

S

W

mocne strony

słabe strony

O

T

szanse

zagrożenia

www.LiderProjekt.pl
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Mocne strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Zespół zamkowo-katedralny oraz liczne obiekty zabytkowe o
ciekawej architekturze, atrakcyjne turystycznie

www.LiderProjekt.pl

Mocne strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Liczne obiekty użyteczności publicznej (szkoły, instytucje
kultury, ochrony zdrowia, obiekty sportowe, organizacje
działające w obszarze pomocy społecznej i inne)

www.LiderProjekt.pl
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Mocne strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Zmodernizowane przestrzenie publiczne placów Jana Pawła II i
Plebiscytowego

www.LiderProjekt.pl

Mocne strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Zmodernizowane ulice o charakterze deptaków, z elementami
małej architektury i zieleni

www.LiderProjekt.pl

8

2015-09-23

Mocne strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Dostępność komunikacyjna (dworce PKP i PKS), dobra
przepustowość ulic (ronda)

www.LiderProjekt.pl

Mocne strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

www.LiderProjekt.pl
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Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Nagromadzenie problemów społecznych (wysokie wskaźniki
bezrobocia, przestępczości, wykorzystania zasiłków pomocy
społecznej, przemocy w rodzinie, niskie wyniki nauczania)

www.LiderProjekt.pl

Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Zły stan techniczny i estetyczny obiektów zabytkowych,
budynków mieszkalnych, pustostany, zaniedbane podwórza

www.LiderProjekt.pl
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Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla osób
starszych oraz niepełnosprawnych

www.LiderProjekt.pl

Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Słaby przepływ informacji, promocji wydarzeń, działań
prowadzonych na terenie obszaru

www.LiderProjekt.pl

11

2015-09-23

Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Niewystarczająca ilość terenów rekreacji i wypoczynku, zieleni
urządzonej

www.LiderProjekt.pl

Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Brak wyróżnionego centrum miasta– rynek jest obecnie
parkingiem

www.LiderProjekt.pl
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Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Niewykorzystany potencjał turystyczny, brak całorocznej,
kompleksowej i atrakcyjnej oferty turystycznej w oparciu o
unikatowe walory Starego Miasta

www.LiderProjekt.pl

Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Mało atrakcyjne miejsce do zamieszkania (niskie
zainteresowanie zasobami lokalowymi TBS w centrum) i
spędzania wolnego czasu – dużo osób wyjeżdża na weekendy

www.LiderProjekt.pl
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Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Niedostateczna ilość usług gastronomicznych

www.LiderProjekt.pl

Słabe strony obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Utrzymująca się niska aktywność obywatelska
Fragment uzasadnienia dla Rady Ministrów do dokonywania zmian w
podziale terytorialnym stopnia gminnego:

www.LiderProjekt.pl
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Szanse obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Wskazanie Kwidzyna w dokumentach strategicznych wyższego
rzędu jako obszaru uprawnionego do wsparcia (OSI)
• Możliwość korzystania z zewnętrznych środków finansowania
• Położenie na atrakcyjnej trasie samochodowej - Szlaku
Zamków Gotyckich
• Rozwój segmentu usług tzw. srebrnej gospodarki (np. program
Senior-WIGOR)

www.LiderProjekt.pl

Zagrożenia obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Postępujący proces starzenia się społeczeństwa
• Zwiększenie suburbanizacji i migracji ludności z centrum
miasta
50 000
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
32 000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

30 000

miasta

wieś

Prognoza liczby ludności miast i wsi powiatu kwidzyńskiego

www.LiderProjekt.pl
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Zagrożenia obszaru wskazanego do
rewitalizacji
• Ryzyko wystąpienia poważnej awarii z udziałem substancji
niebezpiecznych w największych zakładach przemysłowych
• Niekorzystny przebieg procesów rozwojowych (spowolnienie
gospodarcze, trudna ogólnopolska sytuacja finansów
publicznych)

www.LiderProjekt.pl

Koncepcja opracowania programu
rewitalizacji
Etapy budowy LPR
1. Delimitacja
obszarów
zdegradowanych
oraz szczegółowa
diagnoza stanu
istniejącego

Analiza przyczyn degradacji (przede wszystkim
społecznej) i charakterystyka zjawisk kryzysowych

2. Wyznaczenie
celów i
przedsięwzięć do
realizacji

Złożenie listy przedsięwzięć, konsultacje
społeczne w formie warsztatów.

3. Stworzenie
systemu wdrażania,
monitoringu i
ewaluacji

Co i jak zrobić, by to osiągnąć?

www.LiderProjekt.pl
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Cele rewitalizacji Kwidzyna
Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Aktywizacja
społeczna/oby
watelska

Aktywizacja
zawodowa

Aktywizacja
kulturalna

Aktywizacja
cyfrowa

Integracja
mieszkańców

Wzrost kompetencji i poczucia własnej wartości

Cel główny

Priorytety

Cel
horyzontalny

www.LiderProjekt.pl

Brak
Bezrobocie

wykształce
nia

Niepełnosp
rawność

Wykluczenie społeczne i
ubóstwo

www.LiderProjekt.pl
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Cele szczegółowe programu
rewitalizacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzmacnianie aktywności i świadomości obywatelskiej
Rozwijanie systemu wsparcia dla grup wykluczonych
Wspieranie integracji społecznej i ograniczenie poziomu ubóstwa
Wspieranie aktywizacji osób starszych
Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych
Zapewnienie ochrony warunków bytowych rodzin
Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców na
lokalnym rynku pracy
Upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu
Stworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu
Wzmacnianie i poszerzanie oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej
miasta
www.LiderProjekt.pl

Zgłoszone projekty
1)

Utworzenie międzysektorowego i wielofunkcyjnego ośrodka usług dla obywateli
w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie
2) „Konsolidacja lokalnej społeczności”
3) Ogród edukacyjny
4) „Centrum OKaP” – Ośrodek Kultury Powiśla
5) Aktywizacja społeczno-kulturalno-edukacyjna mieszkańców poprzez stworzenie
Multicentrum Kwidzyn
6) Pedagog ulicy – streetworker
7) Ośrodek Wsparcia dla Ubogich
8) Stworzenie Centrum Świetlic Socjoterapeutycznych w Kwidzynie
9) Ośrodek Aktywizacji Osób w Podeszłym Wieku
10) CENTRUM OTWARTE - Kompleksowe wsparcie mieszkańców obszarów
zdegradowanych na terenie Miasta Kwidzyna
11) Centrum Integracji Społecznej

www.LiderProjekt.pl
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Utworzenie międzysektorowego i wielofunkcyjnego
ośrodka usług dla obywateli w Bibliotece Miejsko –
Powiatowej w Kwidzynie
Opis przedsięwzięcia
- wyposażenie Biblioteki Miejsko-Powiatowej w
meble, sprzęt i urządzenia pozwalające na
stworzenie wielofunkcyjnego ośrodka usług dla
obywateli oddziałującego na odbiorców w
zakresach: włączenia kulturalnego, włączenia
edukacyjnego, włączenia obywatelskiego.
Kompleksowa pomoc w:
- poszukiwaniu pracy „Job Corner”,
- załatwianiu spraw urzędowych,
administracyjnych „Public Corner”,
- uzyskaniu świadczeń zdrowotnych „Health
Corner”,
- korzystaniu z elektronicznych form
komunikacji „Digital Corner”.
Ponadto:
- wsparcie dla seniorów w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (cykl
stałych zajęć)
- biblioteka miejscem spotkań i spędzania
wolnego czasu (organizacja warsztatów i
spotkań, sala mediów, sala zabaw dla dzieci,
usługi częściowej opieki nad osobami zależnymi,
klub wolontariatu)

Podmiot
realizujący
Biblioteka
Miejsko –
Powiatowa
w
Kwidzynie

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?
19% klientów biblioteki to osoby
bezrobotne, nie aktywne
zawodowo. Działania realizowane
w ramach projektu mają pomóc w
rozwijaniu dyspozycji do
poszukiwania pracy, woli
poszukiwania pracy, wspieraniu
samokształcenia, świadomości
ustawicznej mobilności zawodowej,
która jest środkiem do osiągania
wzrastającego okresu aktywności
zawodowej.

Zakres
czasowy
realizacji
20172019

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

700 000 zł

Urząd Skarbowy
Zakład Karny
MOPS
Urząd Miejski
Powiatowy Urząd
Pracy
Stowarzyszenie
EkoInicjatywa
Kwidzyński Park
PrzemysłowoTechnologiczny

www.LiderProjekt.pl

„Konsolidacja lokalnej społeczności”
Opis przedsięwzięcia

- modernizacja budynku przy ul. Braterstwa
Narodów
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla
mieszkańców
- udostepnienie powierzchni prowadzącym
działalność gospodarczą lub chcącym ją
rozpocząć, Start Up, przedsiębiorcom,
stowarzyszeniom.
- przekazywanie informacji na temat naboru
wniosków o dofinansowanie projektów,
udzielanie informacji o sposobach
pozyskiwania środków pochodzących z UE

Podmiot
realizujący

Kwidzyńsk
i Park
Przemysło
woTechnolog
iczny Sp. z
o.o.

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?

Zakres
czasowy
realizacji

Aktualnie oferta Kwidzyńskiego
2016Parku Przemysłowo2018
Technologicznego ze względu na
lokalizację na obrzeżach
Kwidzyna w miejscowości Górki
jest trudno dostępna dla osób
wykluczonych, o ograniczonej
mobilności. Uruchomienie
dodatkowego miejsca
sprzyjającego i zachęcającego do
aktywizacji gospodarczej w
centrum miasta ułatwi tym
osobom skorzystanie z oferty
KPPT.

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

1 500 000
zł

Towarzystwo
Rozwoju
Powiatu
Kwidzyńskiego

www.LiderProjekt.pl

19

2015-09-23

Ogród edukacyjny
Opis przedsięwzięcia

- stworzenie małego ogrodu
botanicznego - miejsca do
wypoczynku dla mieszkańców
Kwidzyna
- aktywizacja osób bezrobotnych przy
pracach ogrodniczych
- aktywizacja i integracja społeczna
mieszkańców uczestniczących w
wydarzeniach realizowanych w
ogrodzie

Podmiot
realizujący

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społeczn
ej w
Kwidzyni
e

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?

Projekt jest odpowiedzią na
takie problemy społeczne
jak bezrobocie,
zapobieganie wykluczeniu
społecznemu. Działania
umożliwią rozwój
potencjału społeczności
lokalnej, integrację
mieszkańców.

Zakres
czasowy
realizacji

Rozpo
częcie
realiza
cji
projek
tu rok
2016

Planowany
koszt

ok. 180
000 zł
rocznie

Potencjalne
partnerstwa

MOPS,PUP
oraz inni
partnerzy
pozyskani do
realizacji
projektu

www.LiderProjekt.pl

„Centrum OKaP” – Ośrodek Kultury Powiśla
Opis przedsięwzięcia

- organizacja różnego rodzaju spotkań
i szkoleń międzypokoleniowych, z
nastawieniem na ożywienie rejonu
przy Katedrze
- utworzenie interaktywnej i
multimedialnej wystawy tematycznej
(podstawowe informacje oraz
eksponaty, związane z historią miasta)
wraz z biblioteką regionalną
(wydawnictw regionalnych i
krajoznawczych).
- makieta przedwojennego rynku
miasta
- sala multimedialno-konferencyjnowarsztatowa
- cykl zajęć dla osób starszych

Podmiot
realizujący

Kwidzyń
skie
Centrum
Kultury

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?

Stare Miasto jest najstarszą
dzielnicą Kwidzyna,
zamieszkałą przed dużą
liczbę osób starszych, w
tym o ograniczonej
mobilności, wykluczonych
cyfrowo. Na tym terenie
brakuje usług i oferty
skierowanej do tej grupy
wiekowej, atrakcyjnych
form spędzania wolnego
czasu. Przyczynia się to do
niskiej aktywności
seniorów, wykluczenia
społecznego.

Zakres
czasowy
realizacji

2016

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

1 310 00 organizacje
0 zł
pozarządowe
z terenu
miasta i
Powiśla

www.LiderProjekt.pl
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Aktywizacja społeczno-kulturalno-edukacyjna
mieszkańców poprzez stworzenie Multicentrum
Kwidzyn
Opis przedsięwzięcia

- utworzenie
jednostki
organizacyjnej
Biblioteki
- wyposażenie
MultiCentrum
Kwidzyn w zasoby
technologiczne
- organizacja zajęć dla
seniorów, dzieci i
młodzieży w ramach
siedmiu modułów
MultiCentrum
Kwidzyn: sztuka,
muzyka, senior,
nauka, technika,
dzieciak, obywatel

Podmiot
realizujący

Biblioteka
Miejsko –
Powiatowa
w
Kwidzynie

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy
rozwiązuje planowane przedsięwzięcie? W jaki
sposób?

Zakres
czasowy
realizacji

Przeprowadzone przez bibliotekę badania
2017własne i analizy miejsca zamieszkania klientów 2019
biblioteki, rodzaj usług, z których korzystają,
częstotliwość korzystania z usług prowadzą do
wniosku, że biblioteka zarówno dla dorosłych,
jak i dla dzieci poza realizacją podstawowej
funkcji – wypożyczania zbiorów pełni funkcję
Community Center – szczególnie w odniesieniu
do osób, które zagrożone są wykluczeniem
bądź nawet zostały wykluczone społecznie. Aby
przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się
rozwarstwienia społeczno-ekonomicznego
klientów biblioteki zamieszkałych w obszarze
zdegradowanym biblioteka zamierza poszerzyć
wachlarz usług o ofertę nowoczesnych
technologicznie zajęć z zakresu sztuki i nauki.
Celem głównym poszerzenia oferty jest
zatrzymanie procesu marginalizacji aktywności
seniorów, dorosłych i dzieci z obszaru
zagrożonego wykluczeniem.

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

3 200 00
0 zł

MOPS
Polski Związek
Emerytów
Rencistów i
Inwalidów w
Kwidzynie
Stowarzyszeni
e Seniorzy 50+
Stowarzyszeni
e Rodzin
Katolickich
Diecezji
Elbląskiej pod
wezwaniem
św. Józefa

www.LiderProjekt.pl

Pedagog ulicy - streetworker
Opis przedsięwzięcia

- pedagog pracując na ulicy
stara się dotrzeć do dzieci i
młodzieży, które nie
odnajdują się w
środowisku szkolnym i
stwarzają problemy
wychowawcze.
- prowadzenie przez
pedagoga ulicy zajęć
kulturalnych, sportowych,
organizacja czasu wolnego
- współpraca z rodzicami,
szkołą (wychowawca,
pedagog szkolny,
nauczyciele), sąsiadami,
grupą rówieśniczą itp.

Podmiot
realizujący

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Kwidzynie

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?

Projekt jest skierowany do
dzieci i młodzieży
wychowujących się w
rodzinach z problemami
społecznymi, takimi jak:
ubóstwo, bezrobocie,
przestępczość,
nadużywanie alkoholu,
przemoc, autoagresja oraz
konflikty między różnymi
grupami.

Zakres czasowy
realizacji

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

Rozpoczęcie
projektu
2016-2017

50 000 zł Miejski Ośrodek
rocznie
Pomocy
Społecznej w
Kwidzynie,
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Kwidzynie,
organizacje
pozarządowe
działające na
rzecz dzieci i
młodzieży,
pedagodzy
szkolni, rodzice

www.LiderProjekt.pl
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Ośrodek Wsparcia dla Ubogich
Opis przedsięwzięcia

- adaptacja części
wolnostojącego
obiektu
stanowiącego
własność
Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej
- udzielanie
pomocy
materialnej
- wymiana odzieży
- udostępnianie
zaplecza
sanitarnego
- wolontariat

Podmiot
realizujący

Stowarzysz
enie Rodzin
Katolickich
Diecezji
Elbląskiej
p.w. św.
Józefa w
Kwidzynie

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie
diagnozy rozwiązuje planowane
przedsięwzięcie? W jaki sposób?

Zakres
czasowy
realizacji

Projekt adresowany jest do osób
2017ubogich, nie posiadających środków 2020
na zaspokajanie podstawowych
potrzeb uznawanych w określonej
społeczności za niezbędne (tj.
wyżywieniem, ubranie, mieszkanie,
zachowanie zdrowia, uzyskanie
wykształcenia, zaspokojenie sfer
intelektualnych). Według danych
MOPS liczba osób pobierających
pomoc społeczną z powodu
ubóstwa utrzymuje się od lat na
poziomie około 1,2 tys.

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

965 000 zł

Miejski Ośrodek
Pomocy Społeczne
w Kwidzynie
Polski Czerwony
Krzyż Oddział
Rejonowy w
Kwidzynie
Caritas Parafii pw.
Św. Jana
Ewangelisty w
Kwidzynie
Caritas Parafii Św.
Trójcy w Kwidzynie
Komenda
Powiatowa Policji
w Kwidzynie
Straż Miejska w
Kwidzynie
Zakon Joannitów w
Kwidzynie.

www.LiderProjekt.pl

Stworzenie Centrum Świetlic Socjoterapeutycznych
w Kwidzynie
Opis przedsięwzięcia

- przeniesienie
dwóch aktualnie
funkcjonujących
świetlic: przy ul.
Miłosnej i przy ul.
Warszawskiej 14
do wydzielonych
pomieszczeń w
budynku przy ul.
Braterstwa
Narodów 59
- adaptacja i
wyposażenie
pomieszczeń
- organizacja zajęć
socjoterapeutyczny
ch dla dzieci

Podmiot
realizujący

Stowarzysz
enie Rodzin
Katolickich
Diecezji
Elbląskiej
p.w. św.
Józefa w
Kwidzynie

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie
diagnozy rozwiązuje planowane
przedsięwzięcie? W jaki sposób?

Zakres
czasowy
realizacji

Niniejszy projekt zorientowany jest
na pomoc wychowawczą dla dzieci
szkół stopnia podstawowego z
obszaru uznanego w Raporcie
delimitacji jako zdegradowany. .
Jego realizacja z założenia ma
przyczynić się do:
1/ wyrównania dysproporcji
wykształcenia dzieci,
2/ ograniczenia i eliminacji
przypadków przestępstw przeciwko
rodzinie,
3/ spadku przestępczości,
4/ przeciwdziałania zagrożeniu
najmłodszych narkomanią i
używaniem dopalaczy,
5/ pobudzenia aspiracji społecznych
u najmłodszych.

01.01.2
016 do
30.06.2
020

Planowany
koszt

4 709 000
zł

Potencjalne
partnerstwa

1/ Burmistrz
Miasta Kwidzyna –
jako
zleceniodawca
powierzonego
zadania
publicznego w
zakresie
prowadzenia
świetlic,
2/ Szkoła
Podstawowa nr 4
w Kwidzynie,
3/ Szkoła
Podstawowa nr 5
w Kwidzynie.

www.LiderProjekt.pl
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Ośrodek Aktywizacji Osób w Podeszłym Wieku
Podmiot
realizujący

Opis przedsięwzięcia

- wydzielenie części
pomieszczeń w
budynku przy ul.
Braterstwa Narodów
59 stanowiącym
własność
Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich i adaptację
na potrzeby
aktywnego spędzania
czasu przez osoby
starsze, często
samotne tzw. dzienny
pobyt
- przystosowanie i
wyposażenie
pomieszczeń
zapewniających
warunki do organizacji
spotkań, wykładów i
prelekcji dla osób w
podeszłym wieku

Stowarzysz
enie Rodzin
Katolickich
Diecezji
Elbląskiej
p.w. św.
Józefa w
Kwidzynie

Jakie problemy zidentyfikowane na etapie
diagnozy rozwiązuje planowane
przedsięwzięcie? W jaki sposób?

Zakres
czasowy
realizacji

Z przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych oraz informacji
medialnych (np. wpisy internautów
na portalu e-Kwidzyn) wynika, że
istnieje zapotrzebowanie na
zorganizowanie wolnego czasu
osobom starszym, samotnym lub
też żyjącym w związku małżeńskim.
Oferta Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich ma na celu pobudzenie
aktywności tego środowiska,
zapewnienie dziennego pobytu
zwłaszcza dla osób samotnych,
edukacji poprzez organizację
wykładów i prelekcji.

01.06.2
016 do
31.12.2
020

Planowany
koszt

Potencjalne
partnerstwa

795 000 zł

1. Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
SENIORZY 50+
2. Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział
Rejonowy w Kwidzynie
3. Grupy seniorów
działające przy
organizacjach
pozarządowych np. przy
Kwidzyńskim
Towarzystwie Kultury
4. Komenda Powiatowa
Policji w Kwidzynie – w
zakresie
organizowanych szkoleń
z zakresu zagrożeń
kryminalnych.
5. Zakład Neurofizjologii
Instytutu Biologii
Doświadczalnej Polskiej
Akademii Nauk w
Warszawie

www.LiderProjekt.pl

CENTRUM OTWARTE - Kompleksowe wsparcie
mieszkańców obszarów zdegradowanych na
terenie Miasta Kwidzyna
Opis przedsięwzięcia

- połączenie w jednym
miejscu wielu różnych
usług społecznych,
- działania profilaktycznoterapeutyczne,
aktywizacja poprzez
wolontariat oraz
warsztaty kreatywne i
międzypokoleniowe.
W ramach projektu
działać będą:
- Kwidzyńskie Centrum
Wolontariatu i Młodzieży,
- Ośrodek Profilaktyki i
Terapii dla Dzieci i
Młodzieży,
- Muzeum Życia
Codziennego,
- Warsztatownia,
- Dom Sąsiedzki,
- Nadwiślańskie Centrum
Obywatelskie.

Podmiot
realizujący

Konsorcjum
5
kwidzyńskic
h organizacji
pozarządow
ych

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?

Zakres
czasowy
realizacji

Projekt odpowiada na
2016problemy zdiagnozowane w
2020
śródmieściu, tj. degradację
społeczną i urbanistyczną. Na
terenie Starego Miasta mieszka
dużo osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem,
wymagających aktywizacji i
wsparcia. Aktywność
obywatelska jest na bardzo
niskim poziomie. Ponadto
wiele zabytkowych budynków
jest w złym stanie technicznym,
co obniża atrakcyjność tej
części miasta.

Planowany
koszt

Do
oszacowa
nia

Potencjalne partnerstwa

Stowarzyszenie Akwedukt –
Centrum Wolontariatu i
Młodzieży,
Stowarzyszenie Scena Lalkowa
im. Jana Wilkowskiego –
Warsztatownia, Kwidzyńskie
Towarzystwo Kulturalne –
interaktywne centrum
„muzeum życia codziennego”,
Fundacja FLOW – Ośrodek
Profilaktyki i Terapii dla dzieci i
młodzieży oraz środowiskowy
program Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej,
Fundacja M.A.P.A.
Obywatelska) – Nadwiślańskie
Centrum Obywatelskie
(ekonomia społeczna
i organizacje pozarządowe)
oraz Dom Sąsiedzki

www.LiderProjekt.pl
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Centrum Integracji Społecznej
Opis przedsięwzięcia

- usamodzielnienie osób
wykluczonych społecznie, w tym osób
długotrwale bezrobotnych i
wyprowadzenie ich poza system
zasiłkowy z tytułu bezrobocia i
pomocy społecznej
- reintegracja zawodowa
- reintegracja społeczna
- umożliwienie zatrudnienia
wspieranego

Podmiot
realizujący

Powiato
we
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w
Kwidzyni
e

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie? W
jaki sposób?

Projekt jest adresowany do
osób/rodzin, które nie
radzą sobie z trudną
sytuacją życiową, tj.
bezdomność,
niepełnosprawność,
patologie społeczne,
bezrobocie. Aktualnie
udzielana pomoc ze strony
instytucji samorządowych i
innych organizacji jest
skupiona głównie na
interwencji,
minimalizowaniu skutków
wykluczenia, nie zaś jego
przyczyn.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany
koszt

rozpoc Do
zęcie
oszacow
działal ania
ności
wrzesi
eń
2016
rok

Potencjalne
partnerstwa

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Kwidzynie,
Powiatowy
Urząd Pracy
w Kwidzynie
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Lokalizacja projektów
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Dyskusja i uwagi
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Dziękujemy za uwagę
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