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Wstęp
Rewitalizacja stanowi 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.
Definicja rewitalizacji podkreśla kilka istotnych zagadnień i wyzwań związanych z procesem
wychodzenia ze stanu kryzysowego obszaru kryzysowego.
Po pierwsze proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, tj. w taki
sposób, który nie tylko rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy, ale także
w sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego,
ale całej gminy, jak również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse
rozwoju. Takie kompleksowe podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane
na rzecz wychodzenia ze stanu kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji
polityki rozwoju całej gminy i jego otoczenia, w szczególności otoczenia powiązanego
funkcjonalnie z gminą.
Po drugie proces rewitalizacji powinien być prowadzony w sferach społecznej, przestrzennej
i gospodarczej, tj. być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty. Kluczowe
dla właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór
zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną
diagnozą. Diagnoza powinna wskazać stany kryzysowe na obszarze miasta, zarówno w sferze
terytorialnej, ale przede wszystkim w sferze kategorii problemów. Ostateczny wybór
obszarów do rewitalizacji powinien być wyborem najefektywniejszej ścieżki działań,
w kontekście oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać z rangi lub znaczenia wybranych
zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.
Po trzecie, istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa
partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji
w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy. W toku przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji dąży się, aby działania, skutkowały wypowiedzeniem się przez wszystkich
interesariuszy.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni powyżej,
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3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Oznacza to, że sam proces powinien być tak zaplanowany, aby umożliwić czynny udział
wybranych grup społecznych i tzw. aktorów rozwoju lokalnego. Udział interesariuszy
powinien zostać zaplanowany zarówno na etapie tworzenia programu rewitalizacji, jak
również na etapie jego realizacji, w tym ewaluacji. Na etapie tworzenia programu rewitalizacji
wskazany jest udział interesariuszy zarówno na etapie diagnozy, jak również planowania
poszczególnych celów i działań rewitalizacyjnych.
Działania rewitalizacyjne Miasto Kwidzyn zamierza prowadzić w oparciu o Gminny Program
Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych Miasta Kwidzyn na lata 2016-2023,
opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015
poz. 1777).
Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777)
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu
rewitalizacji stanowią jej zadania własne. Zadania te gmina prowadzić powinna w sposób
jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie
(partycypacja społeczna).
Miasto Kwidzyn przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy
o rewitalizacji, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, zgodnie z zapisami w ustawie, jest
obwarowany konkretnymi, opisanymi poniżej wymogami.
Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie
kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności
bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy
występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja
lokalnych przedsiębiorstw),

5

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn

2) środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska,
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska),
3) gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja
lokalnych przedsiębiorstw),
4) środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska,
obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska),
5) przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do
podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych
do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór
lub niska jakość terenów publicznych),
6) technicznych (w szczególności degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym gmina
zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Może on obejmować całość lub część obszaru
zdegradowanego, ale nie może być większy niż 20 % powierzchni gminy ani zamieszkały przez
więcej niż 30 % liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar
rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych granic,
pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych wyżej
negatywnych zjawisk.
W celu sporządzenia diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Burmistrz przeprowadził analizy, w których wykorzystało się obiektywne
i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.
Obszar rewitalizacji został w mieście przyjęty został uchwałą Uchwała Nr XX/126/16 Rady
Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 r. w postaci „Raportu z delimitacji miejskich
obszarów zdegradowanych w Mieście Kwidzyn”
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1. Opis powiązań programu
z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi miasta Kwidzyn
Program rewitalizacji jest jednym z dokumentów operacyjnych miasta, który
uszczegóławia zapisy sformułowane na poziomie celów wyznaczonych
w lokalnych dokumentach strategicznych i planistycznych. W celu poprawy
skuteczności i efektowności interwencji publicznej w ramach rewitalizacji
miasta ważne jest, aby określone cele rewitalizacji wpisywały się w ogólną
politykę strategiczną i przestrzenną miasta Kwidzyna, nakreśloną
w najważniejszych dokumentach kierownictwa wewnętrznego.

1.1. Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Kwidzyna do 2020 roku
Najważniejszym dokumentem strategicznym miasta Kwidzyn jest Zintegrowany Program
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku. Jest to aktualny dokument (2015
rok) pełniący określający najważniejsze strategiczne kierunki rozwoju miasta w perspektywie
2020 roku. Poza identyfikacją najważniejszych potencjałów rozwojowych miasta Program
wyznacza cele strategiczne odpowiadające na zmieniające się uwarunkowania rozwoju,
zarówno tych o charakterze wewnętrznym jak również zewnętrznym.
Zintegrowany Program Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna dokonuje wyboru tych
obszarów miejskiej polityki rozwoju w sferze przestrzennej i społeczno-gospodarczej, których
wsparcie, w ramach istniejących uwarunkowań budżetowych, przyczyni się do najbardziej
efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego Kwidzyna w najbliższych latach.
Program określa wizję i miejsce rozwoju Kwidzyna, która w myśl zapisów dokumenty brzmi:
„Kwidzyn 2020 roku miasto współpracy i integracji mieszkańców, wyposażone w usługi
społeczne, o silnej i stabilnej gospodarce opartej na potencjale społecznym, kulturowym
i geograficznym (lokalizacyjnym), konkurencyjny ośrodek zrównoważonego rozwoju”. Spójna,
konkretna i realistyczna misja sformułowana została w oparciu o filary, które stanowić będą
o rozwoju miasta. Są to przede wszystkim sytuacja społeczna i gospodarcza. Rozwój w tych
obszarach będzie determinował pozycję miasta i jego konkurencyjność wobec jego otoczenia.
Misją miasta Kwidzyna jest zatem „tworzenie warunków wielopoziomowej i wielosektorowej
współpracy podmiotów i mieszkańców, wspieranie aktywności gospodarczej i inicjowanie
pozytywnych zmian wspierających zrównoważony rozwój”.
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ZPZRMK formułuje 4 cele strategiczne i przypisane im adekwatne do potrzeb cele operacyjne.
Ich szczegółowe zestawienie prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Cele strategiczne i operacyjne Zintegrowanego Programu Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku
Cele strategiczne
1. Zrównoważony rozwój
przestrzenny i poprawa
dostępności komunikacyjnej
przy równoczesnym
poszanowaniu walorów
środowiska naturalnego

Cele operacyjne












2. Zapewnienie
odpowiednich warunków
rozwoju konkurencyjnej i
nowoczesnej gospodarki











3. Rozwój form kultury,
sportu, turystyki i rekreacji
oraz wykorzystanie ich do
promocji miasta









Uporządkowanie układu przestrzennego centrum miasta i
jego pozostałych obszarów
Zwiększenie liczby obszarów objętych miejscowym planem
zagospodarowania
Wykorzystanie potencjału przestrzennego i walorów
środowiska dla rozwoju sportu i rekreacji
Rozwijanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych w
ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej miasta
Rozwój systemu komunikacji zbiorowej w mieście
Zintegrowanie form transportu zbiorowego i indywidualnego
Dostosowanie infrastruktury drogowej i towarzyszącej do
potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców i turystów
Poprawa stanu środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
Ochrona środowiska i cennych zasobów przyrodniczych
Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych
Rozwój oferty specjalnej strefy ekonomicznej
Rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości
Dalsze poszerzanie oferty inwestycyjnej miasta
Stworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury otoczenia
biznesu
Aktywizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
mieszkańców na lokalnym rynku pracy
Wzmacnianie konkurencyjności rynku pracy
Rozwój instytucjonalnego wsparcia przedsię- biorczości
Aktywizacja polityki promocyjnej w zakresie funkcji
gospodarczych
Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, jako
czynników dynamizujących lokalny rozwój gospodarczy
Wspieranie dywersyfikacji profilu gospodarczego miasta
Wzmacnianie i poszerzanie oferty kulturalnej, sportowej i
rekreacyjnej miasta
Wspieranie tworzenia całosezonowych atrakcji turystycznych
Rozwój marki Kwidzyna oraz wypromowanie unikalnego
produktu turystycznego
Promocja miasta poprzez sport – kluby sportowe w wysokich
klasach rozgrywkowych i organizacja wydarzeń rangi
regionalnej, krajowej i międzynarodowej
Promocja wydarzeń kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym
Upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu
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Cele strategiczne

Cele operacyjne


4. Podnoszenie jakości życia
mieszkańców oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu













Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w oparciu o naturalne
walory środowiska
Poprawa poziomu bezpieczeństwa i ładu publicznego na
terenie miasta
Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagro- żonych
wykluczeniem społecznym
Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych
Rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego
Wspieranie rozwoju systemu ochrony zdrowia
Modernizacja placówek oświatowych
Wzmacnianie aktywności i świadomości obywatelskiej
Rozwijanie systemu wsparcia dla grup wykluczonych
Przystosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zapewnienie ochrony warunków bytowych rodzin
Wspieranie integracji społecznej i ograniczenie poziomu
ubóstwa Wspieranie aktywizacji osób starszych

Źródło: Opracowanie na podstawie Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do
2020 roku

1.2. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Kwidzyna na lata 2012 -2016
Strategia stanowi postawę dla realizacji polityki społecznej w Kwidzynie poprzez opracowanie
na jej podstawie szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Strategia,
w części programowej określa misję, cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań,
których zadaniem jest rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom społecznym w mieście.
Misją polityki społecznej miasta Kwidzyna jest stworzenie zintegrowanego społecznie miasta,
podnoszącego jakość życia mieszkańców, zaspokajając ich potrzeby i stwarzając im
możliwości rozwoju.
Struktura celów strategicznych celów operacyjnych odpowiada zidentyfikowanym
problemem rozwojowym w obszarze polityki społecznej w Kwidzynie i zaprezentowana
została w tabeli 2.
Tabela 2. Cele strategiczne i operacyjne Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Kwidzyna na lata 2012-2016
Cele strategiczne
1. Przeciwdziałanie ubóstwu,
bezrobociu i bezdomności oraz
zapobieganie ich skutkom

Cele operacyjne
1. Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego.
2. Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy.
3. Pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.
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Cele strategiczne

Cele operacyjne

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży

1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich
funkcjonowania.
2. Pomoc rodzinom będącym w kryzysie; rozwijanie
systemu wsparcia.
3. Wsparcie dzieci i młodzieży w kształceniu i
wszechstronnym rozwoju.

3. Utrzymanie osób starszych i
niepełnosprawnych w środowisku
zamieszkania oraz umożliwienie im
udziału w życiu społecznym.

1. Usprawnianie osób starszych i zapewnienie im
właściwej opieki.
2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz
aktywizacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.
1. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
ochrony zdrowia.
2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród
nieletnich
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców.
1. Wzmacnianie kadry pomocy społecznej.
2. Wyzwalanie aktywności obywatelskiej.
3. Wspólne diagnozowanie problemów społecznych i
potrzeb mieszkańców.

4. Zapewnienie mieszkańcom równego
dostępu do podstawowej opieki
zdrowotnej oraz wspieranie rodzin i
osób dotkniętych problemami
uzależnień i przemocy w rodzinie.
5. Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w mieście
6. Rozwój kapitału społecznego i
ludzkiego.

Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Kwidzyna na lata 2012-2016

1.3. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kwidzyna
(zmiana z dnia 28.11.2013 roku)
Studium, jako dokument określający politykę przestrzenną gminy, wyznacza kierunki zmian
w strukturze przestrzennej oraz przeznaczaniu terenów. Poprzedzająca opracowanie
kierunków zagospodarowania przestrzennego analiza uwarunkowań ma na celu identyfikację
kluczowych obszarów i czynników istotnych dla kształtowania przyszłych zmian w strukturze
przestrzennej miasta. Właściwe rozpoznanie miasta wpływa również na minimalizację
potencjalnych konfliktów przestrzennych oraz zachowanie ładu przestrzennego.
Głównymi zadaniami Studium, odnoszącymi się do obszaru centrum miasta, podlegającemu
procesowi rewitalizacji są
1. Wzmocnienie znaczenia miasta w hierarchii sieci osadniczej województwa
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pomorskiego
2. Rekompozycja przestrzenna Starego Miasta i Podzamcza,
3. Rozwój szlaków turystycznych o znaczeniu ponadlokalnym.
Studium formułuje kierunki zmian w strukturze przestrzenno – funkcjonalnej miasta
w odniesieniu do całego obszaru miasta. Szczególne znaczenie posiada część śródmiejska
Kwidzyna, gdzie dominuje zabudowa mieszkalno - usługowa (A). Dla tej najistotniejszej
z punktu widzenia działań rewitalizacyjnej części miasta w dokumencie sformułowane zostały
następujące kierunki rozwoju.
Ogólne wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów w funkcji
mieszkaniowej niskiej intensywności:
 tereny zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi,
garażami i budynkami gospodarczymi i usługowymi,
 nie jest wskazane lokalizowanie usług wymagających sporządzenia raportu o
oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska
 wskazuje się realizację miejsc parkingowych podziemnych i nadziemnych,
 wskazuje się kształtowanie dachów w zabudowie jednorodzinnej w formie dwu i
wielospadowych,
 wskazuje się kształtowanie dachów w zabudowie wielorodzinnej w formie jedno i
wielospadowych.
W granicach terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej (A12, A15, A16, A17 i A18)
wyznaczono granice obszaru śródmieścia. Poza działaniami przewidzianymi w wyżej
wymienionych obszarach wskazane jest w granicach śródmieścia:
1. aktywizacja strefy poprzez lokalizację usług centrotwórczych,
2. likwidacja usług uciążliwych,
3. podnoszenie jakości przestrzeni publicznych,
4. rewaloryzacja struktury zabudowy.

1.4. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego na obszarze rewitalizacji
Na przyjętym do rewitalizacji priorytetowym obszarze kryzysowym obowiązują następujące
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 Uchwała Nr XXIV/197/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE MIASTO" w Kwidzynie - fragment położony przy ul. Braterstwa Narodów i ulicy Błogosławionej Doroty
 Uchwała Nr XXIII/137/08 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2008 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"STARE MIASTO'" w rejonie dawnego Pałacu Regencji
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Uchwała Nr XLI/242/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE
MIASTO" w rejonie ul. Targowej i Batalionów Chłopskich w Kwidzynie
Uchwała Nr XXXII/212/13 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 września 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI I" w Kwidzynie (obecnie opracowywania jest zmiana mpzp 1 pod
nazwą „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI II”)

Tereny objęte planami obejmują północną część Starego Miasta, przeznaczone są pod
zabudowę mieszkaniową (głównie wielorodzinną) i usługową. W obszarze tym znajdują się
obiekty chronione planem miejscowym, dla których ustalono konieczność zachowania
i ochrony, konserwacji i estetyzacji. Jest to obszar zabudowy śródmiejskiej, czyli w formie
kamienic w układzie zwartym, szeregowym. W budynkach wielorodzinnych na poziomie
parteru dopuszcza się lokalizację usług. Architektura współczesna powinna nawiązywać do
form historycznych. Na działkach położonych w obszarze historycznego Starego Miasta,
wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych; prowadzenie wszelkich prac i robót
budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania zezwolenia
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi.
Z kolei na terenie położonym w obszarze ochrony archeologicznej; realizacja inwestycji na
poziomie terenu i pod poziomem musi być poprzedzona wykonaniem archeologicznych
badań ratowniczych i dokumentacji archeologicznej. Dla całego obszaru ustalono nakaz
maksymalnego zachowania istniejącej zieleni wysokiej.

1 Uchwała Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr V/17/15 z dnia 26 lutego 2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI I” w Kwidzynie pod nazwą miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI II” w Kwidzynie.
Uchwała Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr VII/31/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI” w Kwidzynie.
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2. Delimitacja obszaru zdegradowanego
w mieście Kwidzyn – synteza
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta
Kwidzyna nastąpiło w drodze przeprowadzonego badania delimitacyjnego,
które dokonane zostało zgodnie z „Wytycznymi dotyczacymi programowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o srodki finansowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020”. Zgodnie powyższym dokumentem wymagane kryteria
społeczne, gospodarcze i przestrzenne wypełnia jednostka urbanistyczna
Kwidzyna - „STARE MIASTO”, która predysponowana jest do objęcia
kompleksowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.
Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wyznaczony został w mieście Kwidzynie w drodze
Uchwały Nr XX/126/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 czerwca 2016 roku. Ww. obszary
zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy pt. „Raport z delimitacji miejskich obszarów
zdegradowanych w Mieście Kwidzyn” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
Pełną treść badania delimitacyjnego stanowi załącznik A do niniejszego Programu.
Rycina 1. Obszar rewitalizacji w mieście Kwidzynie

Źródło: Raport z delimitacji miejskich obszarów zdegradowanych w Mieście Kwidzyn

13

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn

Tabela 3. Podstawowa charakterystyka miasta Kwidzyna
Liczba ludności zamieszkująca
miasto Kwidzyn

Powierzchnia obszaru
miasta Kwidzyn

38 650 mieszkańców

21,5 km2

(stan na dzień 31.12.2015 r.)

2154 ha

Tabela 4. Podstawowa charakterystyka obszaru rewitalizacji Stare Miasto w Kwidzynie
Liczba ludności zamieszkująca
obszar rewitalizacji

Powierzchnia obszaru rewitalizacji
Stare Miasto

Około 5000 mieszkańców

84 ha

(stan na dzień 31.12.2015 r.)
12,9% mieszkańców miasta Kwidzyna

3,9 % powierzchni miasta Kwidzyna

Obszar rewitalizacji w Kwidzynie spełnia ustawowe wymogi w zakresie łącznej zajmowanej
powierzchni oraz liczby mieszkańców. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy za obszar rewitalizacji
uznaje się całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami
prawnymi w zakresie rewitalizacji obszar ten:
 nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy,
 oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Jak wskazują dane zaprezentowane w tabelach 3 i 4 obszar rewitalizacji „Stare Miasto”
w Kwidzynie spełnia wymogi w zakresie wielkości i liczebności mieszkańców. Obszar zajmuję
powierzchnię 84 ha i zamieszkuje go około 5000 mieszkańców.

2.1. Podstawowe problemy społeczne, gospodarcze
i przestrzenne zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji
„Stare Miasto” w Kwidzynie
Przeprowadzona w diagnozie analiza uwarunkowań społecznych, gospodarczych
i przestrzennych pozwoliła na sformułowanie głównych problemów występujących na terenie
Kwidzyna w trzech sferach, których przezwyciężenie będzie jednym głównych zadań działań
rewitalizacyjnych. W poniżej prezentowanych tabelach przedstawiono zestawienie wszystkich
analizowanych wskaźników, które posłużyły do wybory obszaru Starego miasta jako obszaru
rewitalizacji.
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PODSYSTEM SPOŁECZNY
Kwidzyn ulega degradacji społecznej wyrażającej się spadkiem liczby mieszkańców,
w szczególności silnym odpływem ludzi z centrum miasta. W ostatnich latach zarówno
w Kwidzynie, jak i w całym kraju postępuje proces starzenia się społeczeństwa i wzrasta
wskaźnik obciążenia demograficznego. Ponadto w Kwidzynie utrzymuje się ujemne saldo
migracji, związane z wysokim bezrobociem wśród osób młodych, szczególnie kobiet,
a jednocześnie z niskimi kwalifikacjami zawodowymi osób bezrobotnych.
Liczba beneficjentów pomocy społecznej od lat utrzymuje się na podobnym poziomie.
Dominują niezmiennie te same przyczyny, tj. 1) ubóstwo, 2) bezrobocie, 3)
niepełnosprawność, 4) długotrwała lub ciężka choroba, 5) alkoholizm 6) bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 7)
przemoc w rodzinie. Na terenie miasta Kwidzyn funkcjonuje około stu różnego typu fundacji,
stowarzyszeń i organizacji społecznych, jednak tylko niewielka część z nich prowadzi aktywną
działalność. Niska frekwencja mieszkańców w różnego typu konsultacjach społecznych
świadczy o małym zaangażowaniu w sprawy lokalne.
Tabela 5. Podsystem społeczny - czy sytuacja gorsza niż w województwie pomorskim (lub
gorsza od średniej dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?
Wskaźniki obligatoryjne

Minimum 3 wskaźniki fakultatywne

liczba osób
korzystających z
zasiłków pomocy
społecznej na 1
tys. ludności

udział
długotrwale
bezrobotnych
wśród osób w
wieku
produkcyjnym

liczba
przestępst
w na 1 tys.
ludności

dynamika
liczby
ludności

średnie wyniki
sprawdzianu
szóstoklasisty
[w punktach]

2012
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak

2012
tak
nie
nie
tak
nie
nie
tak

2012
tak
nie
nie
nie
nie
nie
Nie

2012-2014
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak

2012/2013
tak
nie
nie
nie
nie
tak
nie

2012/2013
tak
nie
tak
nie
nie
tak
tak

2012
tak
nie
nie
nie
nie
nie
tak

H – STARE
MIASTO

tak

tak

tak

Tak

tak

tak

tak

i
j
l

tak
tak
tak

tak
tak
tak

nie
tak
nie

Tak
Tak
Nie

tak
tak
tak

nie
tak
tak

tak
tak
tak

o

tak

tak

tak

nie

tak

tak

tak

jednostka
urbanistyczna

a
b
c
d
e
f
g

średnie
liczba
wyniki
niebieskich
egzaminu
kart na 1000
gimnazjalneg
ludności
o [w %]

Źródło: opracowanie własne.

W podsystemie społecznym następujące jednostki urbanistyczne spełniają wymaganą liczbę
wskaźników obligatoryjnych (3) i fakultatywnych (minimum 3) – „a”, „h”, „j”, „o”.
PODSYSTEM GOSPODARCZY
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W Kwidzynie funkcjonuje ponad połowa z ogólnej liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w całym powiecie kwidzyńskim. W ostatnich latach w związku ze
spowolnieniem gospodarczym odnotowano spadek poziomu przedsiębiorczości w mieście.
Wiodące branże gospodarki to handel, obsługa nieruchomości i transport. Istotne znaczenie
ma również przemysł, który reprezentują duże zakłady przemysłowe. Pod miastem
funkcjonuje Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, z ośrodkiem badawczorozwojowym, centrum doradztwa innowacyjnego, inkubatorem przedsiębiorczości,
zapleczem konferencyjno-szkoleniowym oraz gruntami przygotowanymi dla inwestycji.
Duży udział wykorzystywanych terenów przemysłowych w powierzchni miasta wpływa
korzystnie na budżet Miasta.
Tabela 6. Podsystem gospodarczy - czy sytuacja gorsza niż w województwie pomorskim (lub
gorsza od średniej dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?

jednostka
urbanistyczna

Wskaźniki obligatoryjne
odsetek osób z
odsetek osób w
wykształceniem
wieku
gimnazjalnym lub
poprodukcyjnym
poniżej w ogólnej
w ogólnej liczbie
liczbie
ludności
bezrobotnych
2012
2012

Minimum 1 wskaźnik fakultatywny
wielkość dochodów
wskaźnik obciążenia
gminy z tytułu podatku
demograficznego (ludność
od nieruchomości w
w wieku nieprodukcyjnym
przeliczeniu na 1
na 100 osób w wieku
mieszkańca w odniesieniu
produkcyjnym)
do średniej miasta
2012
2012

a
b
c
d
e

nie
nie
nie
tak
nie

tak
nie
nie
nie
nie

nie
nie
tak
tak
tak

tak
nie
nie
tak
nie

f

nie

nie

nie

nie

g

tak

nie

tak

tak

H – STARE MIASTO

tak

tak

nie

tak

i
j
l

nie
nie
nie

nie
nie
nie

tak
nie
tak

nie
tak
nie

o

nie

tak

nie

nie

Źródło: opracowanie własne.

W podsystemie gospodarczym jedna jednostka urbanistyczna spełnia wymaganą liczbę
wskaźników obligatoryjnych (2) i fakultatywnych (minimum 1) – „h”.
PODSYSTEM PRZESTRZENNY
Układ przestrzenny miasta determinują warunki naturalne (od strony wschodniej dolina
Wisły i zachodniej dolina Liwy) oraz infrastrukturalne (linia kolejowa relacji Grudziądz –
Malbork, droga krajowa nr 55). W strukturze zagospodarowania miasta widać wyraźnie
wyodrębnione obszary funkcjonalne: w południowo-zachodniej części miasta zlokalizowane
są tereny przemysłowe, południowo wschodnią część pokrywają rozległe kompleksy leśne, a
część północną stanowią tereny mieszkaniowe. Najbardziej atrakcyjne pod względem
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rozwoju mieszkalnictwa tereny w Kwidzynie leżą na północy miasta oraz na wschodzie. W
starej części miasta brakuje terenów pod nowe budownictwo, stan istniejących budynków (w
większości zabytkowych) z roku na rok ulega pogorszeniu, co wpływa na wyludnianie się tej
części miasta. Dotychczas zrealizowane działania (modernizacja placów i deptaków, remonty
kamienic) nie zahamowały tego procesu.
Kwidzyn jest miastem o wysokim poziomie jakości usług komunalnych, takich jak:
dostarczanie wody, odbiór odpadów, a także względnie dobrym poziomie rozwoju
infrastruktury technicznej, w tym dróg, chodników. Lokalizacja dużych zakładów
przemysłowych wpływa na obciążenie środowiska poprzez emisję zanieczyszczeń, bardzo
wysokie zużycie wody na cele przemysłowe i produkcję ścieków.
Tabela 7. Podsystem przestrzenny - czy sytuacja gorsza niż w województwie pomorskim (lub
gorsza od średniej dla miasta w przypadku wsk. fakultatywnych)?
Wskaźniki
obligatoryjne

Minimum 2 wskaźniki fakultatywne

udział budynków
mieszkalnych
wybudowanych
przed 1970 r. w
ich ogólnej liczbie

udział budynków
komunalnych
wyremontowanych od
2002 r. w ogólnej
liczbie budynków
komunalnych

liczba mieszkań
wybudowanych
na 1000
mieszkańców

a
b
c
d
e
f
g

2012
nie
nie
nie
nie
nie
nie
tak

2014
nie
tak
nie
tak
tak
nie
tak

2014
nie
nie
tak
tak
tak
nie
tak

2014
tak
nie
tak
tak
tak
nie
nie

2014
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak

H – STARE MIASTO

tak

tak

tak

tak

tak

i
j
l

nie
nie
nie

tak
nie
nie

tak
tak
nie

tak
tak
nie

tak
tak
nie

o

nie

nie

nie

nie

nie

jednostka
urbanistyczna

dostęp do
udział
obiektów
budynków
sportowych - w komunalnych w
przeliczeniu na ogólnej liczbie
1000
budynków
mieszkańców
mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne.

Jednocześnie Kwidzyn charakteryzuje się wysokimi walorami turystycznymi, wynikającymi
z lokalizacji gotyckiego zespołu zamkowo-katedralnego, a także terenów rekreacyjnowypoczynkowych „Miłosna”. Jednak walory te nie są w pełni wykorzystane, ze względu na
ograniczoną bazę noclegową i gastronomiczną, a przede wszystkim brak spójnej i atrakcyjnej
oferty turystycznej. W podsystemie przestrzennym dwie jednostki urbanistyczne spełnią
wymaganą liczbę wskaźników obligatoryjnych (1) i fakultatywnych (minimum 2) – „g”, „h”.
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2.2. Uzasadnienie wyboru obszaru do rewitalizacji
Priorytetowym obszarem dla podjęcia działań rewitalizacyjnych w Kwidzynie jest teren
Starego Miasta. Wschodnią granicę obszaru stanowi linia kolejowa, od południa obszar
obejmuje ulice Mostową i 11 Listopada, ograniczony jest ul. Hallera a dalej parkiem, dalej
obejmuje ul. Wiślaną. Od zachodu przebiega granicą miasta. Południowa granica Starego
miasta obejmuje ulice Gdańską, Żwirki i Wigury, Sztumską, Braterstwa Narodów i osiedle
Spółdzielcze. Obszar ten obejmuje 88,5 ha, co stanowi 4% powierzchni Kwidzyna2.
Wśród głównych funkcji Starego Miasta wymienić należy:
 funkcję mieszkaniową – większość zabudowań zlokalizowanych w obszarze (kamienice, wille miejskie, bloki wielorodzinne) pełni funkcje mieszkalne,
 funkcję handlowo-usługową – obszar stanowi ścisłe centrum miasta o największym
skupieniu podmiotów gospodarczych,
 funkcję turystyczną – w obszarze znajdują się najcenniejsze obiekty zabytkowe, jak zespół katedralno-zamkowy, kościoły oraz cenne architektonicznie kamienice stanowiące zabytkowy układ architektoniczny miasta; są to najczęściej odwiedzane przez turystów obiekty,
 funkcję kulturową – w obszarze znajdują się obiekty o znaczeniu sakralnym i należącym do dziedzictwa kulturowego miasta,
 funkcję edukacyjną– w obszarze znajdują się placówki szkolne oraz uczelnia wyższa.
W obszarze Starego Miasta zdiagnozowano szczególne natężenie problemów społecznych,
gospodarczych i przestrzennych. Teren ten zamieszkuje około 5 tys. osób, co stanowi 13,5%
ludności ogółem. Przede wszystkim obszar charakteryzuje się kumulacją problemów natury
społecznej. Z pomocy społecznej korzysta co dziesiąty mieszkaniec tego obszaru. Ze względu
na centralne położenie i lokalizację wielu usług, co powoduje zwiększony ruch ludzi, na tym
terenie dokonywane jest co trzecie przestępstwo w mieście. Uczniowie zamieszkali na tym
terenie osiągają niższe niż średnia dla miasta wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu
gimnazjalnego.
Pomimo najwyższej w mieście liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw w tej jednostce
urbanistycznej, o jej słabym potencjale gospodarczym świadczy wysoki odsetek bezrobotnych
z niskim wykształceniem i wysoki poziom obciążenia demograficznego (czyli stosunek liczby
osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym).
Równocześnie zdiagnozowano znaczne potrzeby w zakresie modernizacji zasobów
mieszkaniowych, zlokalizowanych w starych kamienicach. Większość budynków Starego
Miasta powstała przed 1970 r. Zlokalizowanych jest tu 51% zasobów komunalnych Miasta,
z których tylko 7% zostało w ostatnich latach wyremontowanych. Dzielnica traci na
atrakcyjności jako miejsca zamieszkania, o czym świadczy spadek liczby mieszkańców.

2 Obszar został nieznacznie powiększony o 2 ha w stosunku do pierwotnego kształtu wyznaczonego w raporcie z delimitacji.

Jest to niezagospodarowany teren między ulicami Sztumską, Żwirki i Wigury, Zamkową Górą, na którym planowane jest
jedno z przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Powiększenie obszaru nie wpływa na zmianę wskaźników delimitacji.
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Stare Miasto ze względu na szereg uwarunkowań pełni kluczową rolę z punktu widzenia
struktury przestrzenno-funkcjonalnej, a także rozwoju miasta. Jest obszarem
o ponadprzeciętnym nagromadzeniu obiektów zabytkowych w skali całego miasta. Układ
urbanistyczny Starego Miasta ze względu na wysokie walory historyczne został wpisany do
rejestru zabytków nr 107 z dn. 01.07.1959r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Gdańsku. W granicach obszaru znajdują się także zabytkowe obiekty nieruchome
i stanowisko archeologiczne. Ciekawa architektura i zabytki, w szczególności zespół zamkowokatedralny są niewątpliwymi walorami obszaru. Jednakże potencjał turystyczny Starego
Miasta pozostaje niewykorzystany. Jest to związane głównie z brakiem całorocznej,
kompleksowej i atrakcyjnej oferty turystycznej oraz niewystarczającą infrastrukturą
turystyczną (baza gastronomiczna, noclegowa). Turyści odwiedzają Kwidzyn przejazdem,
przemieszczając się pomiędzy miejscowościami leżącymi na Pomorskim Szlaku Zamków
Gotyckich, ograniczając swój pobyt najczęściej tylko do zwiedzania zamku i katedry. Miasto
powinno wykorzystać szansę związaną z rozwojem turystyki tematycznej i podejmowanymi
działaniami służącymi podniesieniu percepcji, jak i atrakcyjności oraz jakości oferty Szlaku
(realizowanymi przez Stowarzyszenie gmin „Polskie Zamki Gotyckie”).
Stare Miasto cechuje niska spójność architektoniczno-przestrzenna, szczególnie w okolicach
Katedry. Wielorodzinna zabudowa ulicy Batalionów Chłopskich powstała w latach 1968-1972
na miejscu zabytkowego Starego Miasta spalonego przez Rosjan w 1945 roku, nadając mu
jednak całkowicie ahistoryczny charakter. W bezpośrednim sąsiedztwie Katedry, przy ruinie
wieży ratusza i reliktów zabudowy średniowiecznej znajduje się parking, a funkcję Starego
Rynku niejako przejęła ul. Piłsudskiego – zmodernizowany deptak około 500m na wschód od
Ratusza, gdzie zlokalizowane są lokale gastronomiczne i usługowe.
Na uwagę zasługuje istniejąca zabudowa Starego Miasta, zabytkowe budynki, wille miejskie
oraz kamienice tworzą wyjątkowy charakter tego obszaru. Jednak część zabudowy ulega
dekapitalizacji, niektóre budynki są w złym stanie technicznym, lub wyglądają na opuszczone.
Pustostany, niewykorzystana zabudowa umożliwia adaptowanie tych obiektów na potrzeby
zróżnicowanych funkcji, co może być szansą na poprawę jakości życia w centrum.
Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na potencjał obszaru objętego Lokalnym
Programem Rewitalizacji jest obecność wyższej uczelni, szkół, instytucji publicznych, a także
wielu lokali usługowych i handlowych. Mieści się tu także główne miejskie targowisko.
Zagrożeniem dla lokalnych małych przedsiębiorców może być powstające w kwartale ulic
Konopnickiej, Kopernika i Kościuszki, na terenie po byłych Zakładach Elektrotechniki
Motoryzacyjne Centrum Handlowe „Liwa”.
Stare Miasto cechuje dobra dostępność komunikacyjna, zlokalizowane są tu dworce
komunikacji publicznej autobusowej i kolejowej. W opinii uczestników spotkań
konsultacyjnych odczuwalny jest jednak brak węzła transportowego integrującego
komunikację kolejową z autobusową.
Na wyznaczonym obszarze na przestrzeni kilku lat obserwowane są znaczne przemiany
w przestrzeni. Zmodernizowano Plac Jana Pawła II między zespołem katedralno-zamkowym
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a kinoteatrem oraz Plac Plebiscytowy, których centralnymi punktami są okazałe fontanny.
Place te stanowią obecnie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kwidzyna
i turystów. Ulice Zamkowa Góra i Piłsudskiego uzyskały nowy wystrój w postaci nawierzchni
z kostki brukowej, nowych latarni ulicznych i nasadzeń. Mają charakter deptaków z zakazem
ruchu kołowego. W śródmieściu przeprowadzono także inne inwestycje, tj. modernizacje ulic,
zmiany komunikacyjne – nowe ronda, wykonano remonty elewacji kamienic, zarówno
należących do miasta, jak i do wspólnot mieszkaniowych. Obserwowane przemiany
poprawiły estetykę miasta, jednak w dalszym ciągu pozostaje wiele zdewastowanych terenów
i obiektów, a podstawowym problemem obszaru są negatywne zjawiska społeczne.
Oferta kulturalna i sportowa jest stosunkowo szeroka, jednak miasto nie posiada skutecznego
systemu informowania na temat organizowanych wydarzeń i imprez kulturalnych,
sportowych, plenerowych itd. Brakuje przede wszystkim kompleksowej, aktualnej, jasnej
i zrozumiałej informacji o aktualnych wydarzeniach. Mieszkańcy nie angażują się w lokalne
sprawy, niską aktywność obywatelską obrazuje mała frekwencja podczas konsultacji
społecznych, dotyczących różnych ważnych kwestii rozwoju miasta.

2.3. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji
Poniżej dokonano podsumowania charakterystyki obszaru wskazanego do rewitalizacji
poprzez określenie mocnych stron (Strengths), słabych stron (Weaknesses), szans
(Opportunities) i zagrożeń (Threats) mogących wpłynąć na sytuację rozwojową Starego
Miasta. W definiowaniu poszczególnych czynników wyróżnia się trzy podejścia.
Pierwsze z nich (najczęściej stosowane) traktuje mocne i słabe strony jako czynniki, które
identyfikujemy w obrębie danej jednostki (czynniki wewnętrzne), a szanse i zagrożenia jako
czynniki powstające w jej otoczeniu (czynniki zewnętrzne). Drugie z nich (nazywane analizą
instytucjonalną) definiuje szanse i zagrożenia jako czynniki, na które podmiot nie ma
bezpośredniego wpływu, natomiast mocne i słabe strony leżą w obszarze jego oddziaływania.
Trzecim sposobem jest analiza dynamiczna, która różnicuje poszczególne czynniki według
czasu ich występowania, tj. szanse i zagrożenia dotyczą przyszłości, natomiast mocne i słabe
strony – teraźniejszości. Wybór jednej z tych trzech metod rozróżniania czynników rozwoju
danego obszaru jest konieczny już na początku tworzenia macierzy SWOT.
W celu przeprowadzania analizy SWOT przyjęto następujące ustalenia definicyjne:
1. Mocne strony – atuty, zalety (sytuacja wewnętrzna obszaru);
2. Słabe strony – bariery, wady (sytuacja wewnętrzna obszaru);
3. Szanse – możliwości korzystnej zmiany (okoliczności zewnętrzne);
4. Zagrożenia – niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (okoliczności zewnętrzne).
Katalog czynników rozwojowych - mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla obszaru
wskazanego do rewitalizacji został ustalony w oparciu trzy elementy:
1. przeprowadzone badania diagnostyczne metodą ekspercką,
20

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn

2. w wyniku przeprowadzonego cyklu warsztatów strategicznych z miejskim Zespołem
ds. Rewitalizacji (w dniach 8.07.2015 r., 22.09.2015 r., 16.11. 2016 r., 8.12.2015 r.)
3. w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych wśród mieszkańców Starego
Miasta.
Tabela 8. Analiza SWOT obszaru Starego Miasta.
MOCNE STRONY










SŁABE STRONY


Nagromadzenie problemów społecznych


Występowanie cennych obiektów
historycznych tj. Zespół zamkowokatedralny oraz liczne obiekty zabytkowe o
ciekawej architekturze, atrakcyjne
turystycznie

Wysoki wskaźnik bezrobocia, przestępczości,



Koncentracja osób korzystających z pomocy
społecznej,



Występujące zjawisko przemocy w rodzinie



Niskie potencjał edukacyjny

Liczne obiekty użyteczności publicznej
(szkoły, instytucje kultury, ochrony zdrowia,
obiekty sportowe, organizacje działające w
obszarze pomocy społecznej i inne)



Niskie wyniki nauczania



Występujące zjawisko dziedziczenia ubóstwa



Niski poziom zagazowania społecznego
mieszkańców w działalność społeczną i
publiczną,



Wysoka roszczeniowość beneficjentów
pomocy społecznej,



Niewykorzystany potencjał turystyczny, brak
całorocznej, kompleksowej i atrakcyjnej
oferty turystycznej w oparciu o unikatowe
walory Starego Miasta



Zły stan techniczny i estetyczny obiektów
zabytkowych, budynków mieszkalnych,
pustostany, zaniedbane podwórza



Stare miasto jest mało atrakcyjnym
miejscem do zamieszkania i spędzania
wolnego czasu

Funkcjonowanie Kwidzyńskiego Centrum
Kultury
Atrakcyjnie zagospodarowane przestrzenie
publiczne m.in. placów Jana Pawła II i
Plebiscytowego
Zmodernizowane ulice o charakterze
deptaków, z elementami małej architektury i
zieleni, ciągi pieszo-rowerowe



Dostępność komunikacyjna (dworce PKP i
PKS), dobra przepustowość ulic (ronda)



Wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych (handel i usługi)



Stare Miasto stanowi wizytówkę miasta,
„serce miasta”



Wysoka estetyka przestrzeni publicznych,
będąca wynikiem prac modernizacyjnych,

Niska spójność architektonicznoprzestrzenna, w szczególności okolic Katedry



Niewystarczająca oferta usług
gastronomicznych (liczba i lokalizacja lokali,
godziny otwarcia)



21

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn

SZANSE



Wskazanie Kwidzyna w dokumentach
strategicznych wyższego rzędu jako obszaru
uprawnionego do wsparcia (OSI)

ZAGROŻENIA


Postępujący proces starzenia się
społeczeństwa



Nasilające się zjawisko suburbanizacji, co
prowadzi do wyludniania się Starego Miasta
(migracja ludności z centrum miasta na
obszaru podmiejskie)



Silne oddziaływanie dużych ośrodków
miejskich (m.in. Gdańska) – „wysysanie”
kapitału społecznego Kwidzyna



Osłabienie pozycji rynkowej lokalnych
podmiotów gospodarczych w wyniku
wzrostu konkurencyjności ze strony centrum
handlowego



Ryzyko wystąpienia poważnej awarii z
udziałem substancji niebezpiecznych w
największych zakładach przemysłowych,
wzrost presji na środowisko na skutek
rozwoju zakładów przemysłowych



Rozwój oferty Kwidzyńskiego Parku
Technologicznego w centrum miasta



Wzrost atrakcyjności turystyki tematycznej –
Pomorski Szlak Zamków Gotyckich



Możliwość korzystania z zewnętrznych
środków finansowania



Rozwój segmentu usług tzw. srebrnej
gospodarki (np. program Senior-WIGOR)



Tworzenie nowych form angażowania
mieszkańców w życie społeczne



Zmiana złych nawyków mieszkańców
poprzez działania edukacyjne





Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni
miejskich, dedykowanych mieszkańcom
obszaru rewitalizacji

Pojawiające się problemy z realizacją
miejskiej polityki społecznej w wzrostu
roszczeniowości beneficjentów,



Pojawiające się trudności ze skutecznym
dotarciem do osób zagrożonych
negatywnymi zjawiskami społecznymi



Pogłębianie się negatywnych zjawisk
społecznych w wyniku funkcjonowania
krajowych programów wsparcia rodzin,

Źródło: opracowanie własne

22

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn

2.4. Potrzeby rewitalizacyjne Starego Miasta
Podczas spotkań warsztatowych i konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami
miasta jako główne problemy obszaru rewitalizacji wskazywane zostały:








starzejąca się społeczność Starego Miasta,
w dużej części zdekapitalizowana zabudowa,
niską atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania,
duża liczba osób, wymagających aktywizacji społeczno – zawodowej,
niska aktywność, zarówno obywatelska, jak i organizacji pozarządowych (jedynie
niewielka część spośród ponad stu instytucji non profit aktywnie działa na rzecz
lokalnej społeczności na zasadach nieodpłatnych),
niskie zaangażowanie kwidzyńskich przedsiębiorstw w działania społeczne.

Pomimo przeprowadzonych dotychczas działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Miasta,
obejmujących głównie modernizację obiektów i przestrzeni publicznych, co znacznie
poprawiło estetykę centrum miasta, nadal teren ten nie jest atrakcyjny jako miejsce
zamieszkania, spędzania wolnego czasu, czy turystyki. Występują braki w infrastrukturze
turystycznej (gastronomii, obiektów noclegowych, bazy okołoturystycznej), która stanowiłaby
uzupełnienie dla oferty zamku, zaspokajając potrzeby turystów, a także mieszkańców.
Kwidzyn nie realizuje aktywnej polityki promocji zewnętrznej, miasto jest postrzegane
głównie przez pryzmat przemysłu. Organizowane przez instytucje kultury, sportu i organizacje
pozarządowe imprezy i wydarzenia nie są w wystarczający i skuteczny sposób promowane, co
wpływa na niską aktywność kulturalną mieszkańców.
Uczestnicy spotkań konsultacyjnych wskazali przede wszystkim na konieczność
przeprowadzania działań aktywizujących lokalną społeczność, budujących tożsamość
mieszkańców i integrujących, przygotowania oferty kulturalnej, edukacyjnej i oświatowej dla
najuboższych mieszkańców, lepszego informowania o wydarzeniach na terenie osiedla Stare
Miasto, lepszego wykorzystania potencjału instytucji działających na tym obszarze.
Działania rewitalizacyjne powinny przede wszystkim koncentrować się na działaniach
społecznych, skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji. Powinny to być działania
ukierunkowane na rozwiązywanie realnych problemów mieszkańców. Głównym punktem
ciężkości działań rewitalizacyjnych powinny być działania edukacyjne i aktywizacyjne,
ukierunkowane przede wszystkim na pomoc osobom młodym. To właśnie osoby młode
(dzieci i młodzież) wymagają szczególnego wsparcia, w celu przeciwdziałania dziedziczeniu
negatywnych zjawisk społecznych.
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3. Wizja obszaru rewitalizacji
Określenie wizji obszaru rewitalizacji w Kwidzynie to jeden z podstawowych
elementów warunkujących jego przyszłe kierunki rozwoju. Spotykane w
nauce i praktyce zarządzania strategicznego definicje „wizji”, określają ją jako
obraz przyszłości, możliwie szczegółową "fotografię" jej stanu i sytuacji w
ustalonym punkcie przyszłości. Wizja obszaru rewitalizacji w Kwidzynie
określa jego docelowy, oczekiwany stan po przeprowadzeniu stosowych
działań rewitalizacyjnych. Stanowi też bezpośrednią podstawę do
wyznaczenia celu głównego, celów szczegółowych oraz kierunków działań
rewitalizacyjnych na analizowanym obszarze.
Zarówno wizja obszaru rewitalizacji w mieście Kwidzynie, jak również cele kierunkowe
sformułowane zostały w wyniku partycypacyjnego modelu planowania strategicznego,
opartego na bezpośrednich spotkaniach konsultacyjnych z różnymi grupami interesariuszy
w procesie tworzenia Programu.
W wyniku cyklu moderowanych warsztatów z interesariuszami procesu sformułowana została
następująca wizja obszaru rewitalizacji w Kwidzynie:
 Obszar rewitalizacji w mieście Kwidzynie to najważniejsza część miasta z punktu widzenia
szeroko rozumianego rozwoju funkcji społecznych, gospodarczych, kulturowych i wizerunkowych.
 Tu koncentruje się życie całego miasta,
 To miejsce estetyczne i przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym.
 To miejsce, gdzie mieszka się komfortowo, pracuje, uczy się, robi zakupy oraz spędza
swój wolny czas z rodziną i znajomymi.
 To miejsce będące wizytówką miasta, budujące jego trwały pozytywny wizerunek. To
miejsce bezpieczne i czyste.
 Wyeleminowane zostały tu najważniejsze negatywne zjawiska społeczne, a w sposób
efektywny, systematyczny i kompleksowy rozwiązywane są pojawiające się bieżące problemy.
 Wizytówką obszaru rewitalizacji są jego mieszkańcy, czyli aktywni obywatele, korzystający z nowej infrastruktury społecznej i technicznej, która znacząco podnosi jakość ich życia.
 Mieszkańcy obszaru rewitalizacji są zintegrowani międzypokoleniowo.
 Obszar rewitalizacji nie kojarzy się już z występowaniem negatywnych zjawisk społecznych.
 Na obszarze rewitalizacji ożywiona została przyjazna i zróżnicowana przestrzeń publiczna,
pojawiają się nowe miejsca odpoczynku i aktywnego spędzania czasu. Prężnie działają instytucje kultury oferujące bogatą ofertę mieszkańcom miasta.

24

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn
 Obszar rewitalizacji zaspokaja potrzeby wszystkich grup społecznych i zawodowych,

w szczególności osób młodych wychowujących dzieci, młodych rodzin z potrzebami
mieszkaniowymi, osób starszych i niepełnosprawnych.

4. Cele rewitalizacji
Zgodnie z założeniem Gminny Program Rewitalizacji Obszarów
Zdegradowanych Miasta Kwidzyn jest dokumentem operacyjnym, wpisującym
się w założenia Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Kwidzyna do 2020 roku (ZPZRMK). Program rewitalizacji jest
uszczegółowieniem działań miasta Kwidzyna w szczególności na poziomie
celów strategicznych. Ma z jednej strony charakter podrzędny do ZPZRMK ale
jednocześnie wykazuje pełną komplementarność programową.
Głównym założeniem Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta
Kwidzyn jest stworzenie zintegrowanego i aktywnego społecznie centrum miasta, poprzez
wyeliminowanie negatywnych zjawisk, stanowiących główne bariery rozwojowe.
Za główny cel Programu przyjęty został cel nr 4 Zintegrowanego Programu Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku, który brzmi: „Podnoszenie jakości życia
mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.
Tak określony cel główny niniejszego programu w wyraźny sposób wskazuje, iż
najważniejszym obszarem wsparcia w ramach rewitalizacji w Kwidzynie będzie właśnie sfera
społeczna, działania aktywizujące i eliminujące wykluczenie społeczne.

4.1. Uzasadnienie wybory celu głównego
Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają,
z różnych przyczyn, pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym,
korzystania z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być
dostępne dla każdego. Wykluczenie społeczne grozi przede wszystkim osobom długotrwale
bezrobotnym, odbiorcom pomocy społecznej, samotnym rodzicom będącym w trudnej
sytuacji społecznej i życiowej, niepełnosprawnym, osobom uzależnionym od alkoholu,
narkotyków, leków, więźniom opuszczającym zakłady karne, młodzieży z rodzin
patologicznych. Ze względu na złożoność zjawiska wykluczenia społecznego (walka
z wykluczeniem społecznym wiąże się zwykle z instytucjonalnym wsparciem
w przezwyciężaniu jednocześnie przyczyn i skutków wykluczenia), pomoc osobom
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dotkniętym bądź zagrożonym tym zjawiskiem prowadzona powinna być wielotorowo, przy
współpracy wielu podmiotów i instytucji.
Zgodnie z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” niezbędne jest dostosowanie form pomocy do
możliwości adresatów tej pomocy. W wyniku przeprowadzonych prac diagnostycznych
wyszczególniono trzy główne grupy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
i predystynowanych do objęcia kompleksowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Rycina 2. Grupy społeczne do których skierowane jest wsparcie w ramach rewitalizacji

Dzieci i młodzież
(w tym mające
problemy
wychowawcze,
problemy w nauce)

Osoby dorosłe nieaktywne
zawodowo, wykluczone
społecznie (w tym osoby
niepełnosprawne, o niskich
dochodach, nie radzące
sobie w sprawach
rodzinnych

Osoby w wieku
poprodukcyjnym

mieszkańcy Kwidzyna wykluczeni społecznie
lub zagrożeni wykluczeniem
Źródło: Opracowanie własne

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej,
którego cechą jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem, w Kwidzynie osoby w
wieku poprodukcyjnym stanowią prawie 17% ogółu mieszkańców. Jednocześnie należy
podkreślić, iż na skutek poprawiających się warunków życia, wydłuża się średnia długość życia
Polaków. Konsekwencją starzenia się społeczeństwa jest m.in. coraz częstsze samotne
zamieszkiwanie osób starszych, poczucie osamotnienia i marginalizacji, ogólna niechęć do
aktywności społecznej związana z pogorszeniem stanu zdrowia, ograniczonej sprawności, czy
nieznajomości nowych technologii. Ponadto należy pamiętać o ograniczonym budżecie
gospodarstw domowych seniorów, co stanowi jedną z barier dostępu do usług społecznych
takich jak kultura, sport, turystyka, rekreacja. Dlatego należy szukać nowych rozwiązań na
rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym
szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji. W kontekście starzejącego
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się społeczeństwa kluczowa jest kwestia opieki zdrowotnej, profilaktyki i leczenia,
w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności.
Istotnym problemem społeczno-gospodarczym, determinującym zagrożenie wykluczeniem
społecznym i ubóstwem jest bezrobocie. W ostatnich latach w Kwidzynie odnotowano
spadek liczby bezrobotnych, jednak niezmiennie ponad połowę osób bez zatrudnienia
stanowią kobiety. Co czwarty bezrobotny pozostaje bez pracy dłużej niż rok. Udział osób
długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym jest w obszarze Starego Miasta
prawie dwukrotnie wyższy niż średnia dla województwa pomorskiego. Z bezrobociem wiąże
się ubóstwo i konieczność wsparcia ze strony ośrodków pomocy społecznej. Liczba rodzin
korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się w Kwidzynie na wysokim poziomie,
w przeliczeniu na 1 tysiąc ludności wskaźnik beneficjentów pomocy społecznej w obszarze
Starego Miasta jest dwukrotnie wyższy niż średnia dla województwa pomorskiego. Ponadto
szczególne miejsce w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym zajmują
niepełnosprawni. Wymienione dane potwierdzają konieczność wdrożenia różnych form
aktywizacji bezrobotnych i osób poszukujących pracy. Utrudnieniem w znalezieniu stałej
pracy jest najczęściej relatywnie niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych,
czy doświadczenia zawodowego. Wśród działań aktywizujących warto wymienić tworzenie
warunków do podjęcia działalności gospodarczej, poprzez udostępnienie powierzchni
i niezbędnych urządzeń na preferencyjnych warunkach.
Jednym z powodów przyznawania pomocy społecznej są problemy opiekuńczowychowawcze. Błędy wychowawcze, trudności materialne rodziny, problemy zdrowotne
najbliższych, czy różnego typu kryzysy w rodzinie wpływają na brak motywacji, niską
samoocenę i zwracanie na siebie uwagi, np. poprzez rozwój negatywnych emocji i agresję.
Źródłem trudności mogą być także czynniki wewnętrzne, jak wrażliwość dziecka na wpływ
z zewnątrz i sposób reagowania na te wpływy oraz własne konflikty i urazy przeżywane
w szkole i poza szkołą. Dziecko sprawiające trudności wychowawcze często osiąga także niskie
wyniki w nauce, napotyka różne niepowodzenia, nie ma możliwości przeżywania sukcesów
i dlatego czuje się nieszczęśliwie, co stanowi główną cechę niedostosowania społecznego. Na
ulicę wychodzą nie tylko dzieci z patologicznych rodzin, także te pochodzące z tzw. dobrych
domów, uciekające przed presją opiekunów. Dzieci uczą się przed doświadczenie,
naśladowanie pewnych nawyków i upodobań, stąd ważne jest dostarczenie prawidłowych
wzorców, ukierunkowywanie aktywności dzieci spędzających czas na ulicy. Regularne
spotkania oraz różne inicjatywy mają zachęcić młodzież do aktywnego stylu życia,
odkrywania swoich talentów, rozwijania ukrytych pasji.
Podstawowym miejscem koncentracji działań rewitalizacyjnych będą obszary zdegradowanewyróżniające się specyficznym zestawem cech społecznych, przestrzennych lub
gospodarczych, które decydują o występowaniu na ich terenie barier rozwoju. Pomimo
kryterium lokalizacji działań na obszarze zdegradowanym wskazanym do rewitalizacji,
oddziaływanie większości przedsięwzięć będzie wykraczać poza ten obszar.
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Aktywność obywatelska oznacza branie odpowiedzialności za otoczenie w którym się żyje,
w szczególności to najbliższe, jakim jest rodzina, dzielnica, miasto, zaangażowanie w sprawy
społeczne. Mierzalnym wskaźnikiem aktywności społeczeństwa jest frekwencja wyborcza, czy
udział w konsultacjach społecznych. W Kwidzynie jest ona wciąż na zbyt niskim poziomie,
dlatego konieczne są działania mające na celu włączenie mieszkańców w życie publiczne
i społeczne, sprzyjające wzrostowi poczucia powinności i odpowiedzialności za sprawy
lokalne.
Istotnym elementem walki z wykluczeniem społecznym jest aktywizacja zawodowa. Bierność
zawodowa, bezrobocie wpływają na pogorszenie jakości życia, a także kondycję lokalnej
gospodarki i finansów publicznych. Działania stymulujące wzrost zatrudnienia,
przedsiębiorczości, ułatwienia w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje, czy
rozwiązania zmierzające do rozwoju opieki nad małymi dziećmi ułatwią osobom
wykluczonym zawodowo odnaleźć się na rynku pracy. Szczególnie ważna jest aktywizacja
zawodowa kobiet, osób po 50 roku życia oraz niepełnosprawnych.
Aktywność kulturalna odgrywa ważną rolę w rozwoju jednostki, kształtując wrażliwość
estetyczną i emocjonalną, postawy moralne oraz system wartości. Uczestnictwo w kulturze
bywa często postrzegane jako dobro luksusowe, wyższego rzędu, zarezerwowane dla
określonych grup społecznych. Jest jednak wiele sposobów korzystania z kultury przez osoby
w różnym wieku i o różnym poziomie percepcji. Kultura wykazuje efekt terapeutyczny, daje
radość i odprężenie, przyczyniając się do rozwoju życia społecznego.
Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego towarzyszy zjawisko wykluczenia cyfrowego.
Powszechny dostęp do internetu3, rozwój i popularyzacja e-administracji, e-handlu i innych eusług wymaga umiejętności korzystania z komputera i internetu. Wykluczenie cyfrowe
dotyczy w szczególności pokolenia 50+, a także osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie
posiadają sprzętu komputerowego i oprogramowania. Technologie informatyczne
zrewolucjonizowały życie gospodarcze, naukę, kulturę, rozrywkę i inne dziedziny. Wygoda
płynąca z nowych rozwiązań spowodowała, iż sprawne posługiwanie się nowymi narzędziami
ułatwia wykonywanie wielu zadań, co jest szczególnie ważne dla osób o ograniczonej
sprawności. Aby przezwyciężyć wykluczenie cyfrowe konieczny jest dostęp do infrastruktury
informatycznej, nabycie umiejętności aktywnego korzystania i ciągła motywacja do
korzystania z nowych technologii.
Ważnym elementem poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności miasta
dla inwestorów i turystów jest poprawa jakości relacji społecznych i integracja mieszkańców
miasta, zwiększenie społecznej spójności, solidarności lokalnej społeczności. Tworzenie
i wzmacnianie więzi społecznych, doskonalenie stosunków międzyludzkich jest możliwe
poprzez dobór odpowiednich form animowania, które prowadzącą do rozwoju wzajemnych
sympatii, przywiązania itp.
3 Projekt "Szerokopasmowe pomorskie - budowa sieci szkieletowo - dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego"
realizowany przez Orange Polska obejmie zasięgiem prawie całe województwo pomorskie.
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Przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w obszarze rewitalizacji wpłynie przede wszystkim
na podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Odpowiadając na problemy wskazane
w diagnozie, działania w ramach celu głównego będą koncentrować się na grupach
społecznych, w których stwierdzono największe zagrożenie wykluczeniem. Przewiduje się
działania zwiększające szanse rozwojowe oraz edukacyjne dzieci i młodzieży, zwiększenie
uczestnictwa seniorów i osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczno-kulturalnym,
wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji osób bezrobotnych.

4.2. Cele szczegółowe i kierunki działań
Zgodnie z logiką opracowania dokumentu szczegółowe cele rewitalizacji odnoszą się do
zidentyfikowanych problemowych rozwojowych obszaru rewitalizacji, określonych na
podstawie analiz, warsztatów oraz konsultacji społecznych. Ponadto istotną rolę w procesie
formułowania celów odegrały zapisy lokalnych dokumentów strategicznych głównie
Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju Miasta Kwidzyna do 2020 roku.
Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn zbudowany został
w oparciu o hierarchiczną strukturę celów, w tym celu głównego, celów szczegółowych oraz
podlegających im kierunków działań. Hierarchiczna struktura celów porządkuje sposób
działań związanych z rewitalizacją, wskazując poszczególnym kierunkom działań ich
nadrzędny cel. W odpowiedzi na sformułowany w wizji obraz obszaru rewitalizacji,
zdefiniowano 3 szczegółowe cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami
działań.

CEL GŁÓWNY:
Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Budowa trwałego kapitału
społecznego poprzez działania
edukacyjne i kulturalne

2. Wspieranie osób
potrzebujących, wykluczonych
oraz zagrożonych wykluczeniem

3. Tworzenie atrakcyjnego i
funkcjonalnego i tętniącego
życiem centrum miasta,
stwarzającego warunki dla
szerokiej aktywności
mieszkańców
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1:
Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH CELU NR 1



Tworzenie i rozwój instytucji kultury,
Organizacja działań edukacyjnych i integrujących społeczność lokalną,

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:
Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH CELU NR 2





Wspieranie dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym,
Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z problemami wychowawczymi,
Aktywizacja społeczna osób starszych,
Wpieranie osób ubogich i zagrożonych ubóstwem,

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:
Tworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta, stwarzającego warunki
dla szerokiej aktywności mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁAŃ W RAMACH CELU NR 3




Wzmacnianie funkcji centrotwórczych,
Tworzenie przestrzeni miejskiej na cele wypoczynku, rekreacji i integracji społecznej,
Kompleksowe remonty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
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Tabela 9. Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu
Cel 1. Budowa trwałego kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne i kulturalne





Liczba instytucji kultury objętych wsparciem,
Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej,
Liczba zorganizowanych wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych
Liczba uczestników wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych

Cel 2. Wspieranie osób potrzebujących, wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem





Liczba dzieci i młodzieży, którym udzielone zostało wsparcie, w ramach specjalistycznej placówki
wsparcia dziennego,
Liczba rodziców objętych działaniami terapeutyczno – edukacyjnymi.
Liczba placówek (realizatorzy), które aktywnie uczestniczyły w realizacji przedsięwzięcia,
Liczba osób starszych i ubogich, których udzielono wsparcia

Cel 3. Tworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego i tętniącego życiem centrum miasta,

stwarzającego warunki dla szerokiej aktywności mieszkańców




Liczba zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych,
Liczba zmodernizowanych obiektów mieszkalnych,
Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej,

Źródło: opracowanie własne
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5. Lista podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Zgodnie z logiką interwencji w ramach RPO WP, rewitalizacja jest
kompleksowym, skoordynowanym procesem przemian społecznych,
gospodarczych i przestrzennych zachodzących na obszarach dotkniętych
zjawiskami kryzysowymi w przestrzeni miast. Narzędziem służącym realizacji
tego procesu w ramach RPO WP 2014-2020 jest zintegrowany projekt
rewitalizacyjny łączący interwencję EFS oraz EFRR.W ramach zintegrowanych
projektów rewitalizacyjnych realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia
partnerskie i kompleksowe, uzgodnione pomiędzy samorządem miasta a IZ
RPO WP.
W niniejszej części Programu przedstawione zostały przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które
obejmują przede wszystkim działania o charakterze społecznym (tzw. działania miękkie) oraz
uzupełniające je zadania infrastrukturalne (tj. inwestycyjne). Na przedsięwzięcie
rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań w szczególności
o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym,
konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, wynikających
z programu rewitalizacji i logicznie powiązanym z treścią oraz jego celami i kierunkami
działań. Ponadto przedsięwzięcia rewitalizacyjne co do zasady zlokalizowane są na obszarze
rewitalizacji i w sposób bezpośredni na nie oddziałują.
Ponadto lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawiera
przedsięwzięcia, które wykazują zbieżność z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działań
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Poniżej zaprezentowane zostały podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zaplanowane
do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta
Kwidzyn. Są to przedsięwzięcia, bez których realizacja celów rewitalizacji miasta nie jest
możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej. Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne ujęte zostały w formie karty działania rewitalizacyjnego, zawierającego
możliwie szczegółową ich charakterystykę. Wypracowane zostały one z szerokim udziałem
interesariuszy, biorących udział w partycypacyjnym procesie opracowywania niniejszego
Programu.
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Przedsięwzięcie nr 1
Nazwa przedsięwzięcia

Utworzenie placówki „Centrum RAZEM”
Lokalizacja przedsięwzięcia
Projekt realizowany będzie na obszarze wykluczenia społecznego, delimitowanego jako obszar
zdegradowany przestrzennie i społecznie na obszarze rewitalizacji w mieście Kwidzyn.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w obiektach głównych realizatorów i partnerów przedsięwzięcia,
które zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji.
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
„Centrum RAZEM” to zdeinstytucjonalizowana placówka, która zgodnie z identyfikowanymi
potrzebami obszaru rewitalizacji w Kwidzynie przybierać będzie dwie formy:
1. specjalistycznej placówki wsparcia dziennego,
2. poradni dla rodziców/członków rodziny/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki wsparcia
dziennego
Zarówno placówka jak i poradnia będą powołane zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej z dn. 9.06.2011 r., Dz. U. 2016.1583 z późn. zm.)
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego oferować będzie pomoc w formie:
a) zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych na podstawie indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
b) Ponadto zostaną wykorzystane innowacyjne metody wsparcia tj.: praca społecznością korekcyjną oraz praca metodą mini projektów na rzecz lokalnej społeczności sąsiedzkiej („kultura
w terapii”, „tożsamość w terapii”, „kompetencje cyfrowe w terapii”)
Rodzice dzieci uczęszczających do specjalistycznej placówki wsparcia dziennego będą mogli
skorzystać z różnego rodzaju pomocy, m.in.:
a) psychologicznej,
b) terapeutycznej i prawnej,
c) psychoedukacyjnej (w postaci indywidualnych konsultacji oraz warsztatów grupowych.)
d) innowacyjnych metod „kultura w terapii” „jestem obywatelem mojego miasta/świata” oraz
„tożsamość w terapii”,
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
Do placówki będą rekrutowane dzieci, których rodzice, nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają
trudności z dostosowaniem do reguł grupy, koncentracją uwagi, trudności w nawiązywaniu i
podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami, trudności w relacjach z osobami reprezentującymi autorytet.
Placówka organizować będzie pomoc w kryzysach rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i osobistych.
Osoby, do których dedykowane jest wsparcie cechują się niską samoświadomością i albo już są w
obszarze wykluczenia społecznego albo są nim zagrożone w sposób bezpośredni. Dodatkowo osoby
objęte przedsięwzięciem posiadają niską wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz
samoświadomości obywatelskiej, włączania się we wspólnotę miejską.
Dzieci i młodzież objęte wsparciem posiadają problemy z wyrażaniem własnych emocji, akceptacji
w towarzystwie, wspólnego działania z rodzicami oraz uczestniczenia w wydarzeniach publicznych,
budujących poczucie kreacji, stwórstwa i uczestniczenia w partycypacji obywatelskiej. Osoby te nie
są zaznajomione z podstawowymi pojęciami dotyczącymi rozwoju osobistego nie koniecznie
związanego z pracą lub otrzymywanymi świadczeniami (np. wolontariat). Większość z nich nigdy nie
włączała się w działania społeczne, miejskie, obywatelskie lub inicjatywy sąsiedzkie sąsiedzkie.
Analiza potrzeb na usługi społeczne wynika ze wstępnej analizy zrealizowanej w ramach procesu
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aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kwidzyna (uchwała nr
XVIII/140/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012 r., m.in. str. 61-67, 80-82) – termin
ukończenia aktualizacji strategii przewidywany jest na I kwartał 2017 r.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Grupą docelową przedsięwzięcia będzie 120 osób z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, w których zdiagnozowano problem niewydolności wychowawczej.
Przedsięwzięcie obejmie w tym także rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym/wykluczone w
ramach wspólnot mieszkaniowych przewidzianych do rewitalizacji.
Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego, dedykowana jest dzieciom i młodzieży w wieku:
 6-12 lat – 30 osób,
 13-18 lat – 30 osób (formuła Klubu Młodzieżowego)
Poradnia dla rodziców/członków rodziny/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki wsparcia
dziennego swoim wsparciem obejmie łącznie 60 osób, pochodzących głównie z obszaru rewitalizacji.
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

120 osób x 20 000 = 2 400 000 zł

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Projekt będzie realizowany w formie zdeinstytucjonalizowanego, kompleksowego, wielosektorowego
i systemowego cyklu działań, realizowanego w formule partnerstwa wyspecjalizowanych NGO
z instytucjami publicznymi integracji i pomocy społecznej, wykorzystujące animację środowiskową
i wolontariat, z wykorzystaniem podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię (program
rewitalizacji) dzięki czemu zapewniona zostanie trwałość efektów projektu poprzez utrzymanie przez
beneficjantów (wspartych w ramach projektu) miejsc świadczenia usług społecznych.
Partnerami w ramach realizacji przedsięwzięcia będą:
1. Organizacje pozarządowe z obszary miasta a w szczególności obszaru rewitalizacji,
2. Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie – Biblioteka udostępni miejsce na cykl zajęć
rozwojowych „Multicentrum” i będzie nim zarządzać. Organizowane będą specjalistyczne
zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży (uczęszczających do placówki) oraz ich
rodziców/opiekunów (poradnia dla rodziców) w oparciu o innowacyjne technologie
informacyjne, cyfrowe, podnoszące kompetencje cyfrowo-technologiczne uczestników zajęć
przydatnych w życiu społeczno-zawodowym w ramach projektu.
3. Kwidzyńskie Centrum Kultury – prowadzenie (innowacyjna metoda) zajęć dla dzieci
i młodzieży (podopiecznych placówki wsparcia dziennego) oraz rodziców (w ramach poradni
dla rodziców) z zakresu tożsamości lokalnej i włączenia społecznego. Będą to cykliczne
zajęcia zwiększające wiedzę na temat historii regionu i przynależności do niego, budowania
więzi (i odpowiedzialności) z miejscem w którym żyją ci młodzi ludzie i ich rodzice. Zajęcia
będą miały zatem charakter aktywizujący.
Inne podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia to:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Zadaniem ww. jednostek będzie udział w rekrutacji uczestników przedsięwzięcia oraz
określenie ścieżki wsparcia.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia




Ograniczenie występowania trudności wychowawczych dzieci i młodzieży,
Poprawa umiejętności interpersonalnych dzieci i młodzieży,
Wzrost znaczenia autorytetów w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży,
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Eliminacja i rozwiązywanie kryzysów i najważniejszych problemów w naturalnym rozwoju
dzieci i młodzieży,
Rozwój wiedzy i świadomości w zakresie praw i obowiązków oraz samoświadomości
obywatelskiej, włączenia we wspólnotę miejską,
Rozwój personalny dzieci i młodzieży poprzez szerokie określone działania edukacyjno –
wychowawcze,
Kreowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej,
Budowa społeczeństwa zaangażowanego w życie miasta,
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach przedsięwzięcia,
Liczba placówek (realizatorzy), które aktywnie uczestniczyły w realizacji przedsięwzięcia,
Czas realizacji przedsięwzięcia
Od 01.2018 do 12.2021.
Trwałość przedsięwzięcia wykracza poza założony okres jego trwania i zachowana będzie
przynajmniej do 2023 roku.
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Przedsięwzięcie nr 2
Nazwa przedsięwzięcia

„Moje Miejsce” – międzypokoleniowa rewaloryzacja parków na obszarze rewitalizacji
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizacji przy (między) ulicami Kopernika, Konopnickiej i 15-go
Sierpnia.
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie obejmuje urządzenie (utworzenie) publicznej przestrzeni miejskiej (w tym terenów
zieleni publicznej) o powierzchni 0,173 ha i 0,148 ha wraz z posadowieniem obiektów małej
architektury. Przestrzeń publiczna, która powstanie w ramach przedsięwzięcia będzie publicznie
dostępna i posiadać będzie elementy wydzielonych obszarów dla rodzin, młodzieży i seniorów,
połączone wspólną przestrzenią do integracji międzypokoleniowej. Planowane parki znajdują się w
bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych kamienic wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (obręb
10 działki nr (fragmenty) 234/13, 460/6, 241/3, 244/8, 243/6, cała 244/9 – Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, Obszar śródmiejski II, nr uchwały – uchwała RM w Kwidzynie nr
XX/130/16 z dnia 30.06.2016 r., Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z dnia 22.08.2016 r., poz. 3026)
Przedsięwzięcie obejmuje budowę infrastruktury tj.:
 mała architektura,
 oświetlenie,
 odwodnienie,
 nawierzchnie,
 zieleń.
W ramach przedsięwzięcia zrealizowany będzie cykl zajęć ze społecznością lokalną, których celem
będzie zaangażowanie lokalnych wspólnot w powstanie ww. przestrzeni publicznych. Przestrzenie
publiczne w znaczącym stopniu dedykowane będą mieszkańcom obszaru rewitalizacji, stąd działania
infrastrukturalne uzupełnione będą o działania społeczne i edukacyjne. Planowe jest
przeprowadzenie zajęć pn. „Zaplanuj swoje miasto/podwórko”, polegających na pracy warsztatowej
przy uczestnictwie architektów, urbanistów i animatorów (również praca terenowa) nad
zaplanowaniem przestrzeni wspólnej przez dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów na terenach
przewidzianych do rewitalizacji. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zaplanują przestrzenie dla
wybranych grup społecznych, przez co będą one bardziej akceptowane przez społeczeństwo i
spełniające oczekiwania różnych grup społecznych. Działanie wskaże osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, że są możliwości realizowania własnych pomysłów poprzez pracy,
poświęcenie własnego czasu i zaangażowanie społeczne. Osoby w ramach warsztatów (mieszkańcy
obszaru rewitalizowanego) będą mogły urzeczywistnić swoją wizję przestrzeni publicznych, co
wzmocni poczucie przynależności do miejsca zamieszkania.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
 Deficyt ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
 Brak miejsc publicznych służących spotkaniom społeczności lokalnej, rekreacji, budowaniu
więzi społecznych,
 Brak miejsc mających wpływ na tworzenie tzw. „klimatu śródmieścia” i poprawę jakości życia
mieszkańców,
 Niska aktywność społeczna m.in. w zakresie zaangażowania się w proces odnowy miasta,
 Obojętność społeczna,
 Roszczeniowość mieszkańców dotycząca inwestycji publicznych,
 Niski poziom odpowiedzialności za dobro wspólne,
 Poczucie barku sprawczości mieszkańców w sprawach dotyczących miasta, czego wynikiem
jest niski poziom zaangażowania w życie publiczne,
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Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
 mieszkańców całego miasta Kwidzyna
 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 osób przyjezdnych, turystów.
Realizator
Szacowana
wartość
Miasto Kwidzyn

300 000 zł + 31 000 zł
(crossfinancing)

Potencjale źródła
finansowania
Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerami przedsięwzięcia będą:
 Organizacje społeczne (NGO) - przedsięwzięcie zrealizowane będzie w formule zlecenia
realizacji zadań publicznych (na podst. Ust. o dział. Pożytku Publicznego i wolontariatu.)
 Placówki edukacyjne z obszaru rewitalizacji,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie - udział w zapraszaniu/ rekrutacji
uczestników, wspieranie uczestników projektu w zakresie motywowania do udziału w
projekcie.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia




Stworzenie nowych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
Wzrost atrakcyjności centrum miasta,
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez zwiększenie
dostępności do terenów zielonych,
 Poszerzenie form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta,
 Zwiększenie zaangażowania mieszańców w życie miasta,
 Budowa społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne,
 Wzrost wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego i
pracy samorządu lokalnego,
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
 Liczba zrewaloryzowanych przestrzeni publicznych,
 Liczba osób, które uzyskały wsparcie w ramach przedsięwzięcia,
 Liczba placówek (realizatorzy), które aktywnie uczestniczyły w realizacji przedsięwzięcia,
Czas realizacji przedsięwzięcia
Od 01.2018 do 9.2018 r.
Przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką trwałością, poprzez zamianę zagospodarowania
przestrzeni publicznych, stanowiących integralną część struktury funkcjonalno – przestrzennej
obszaru rewitalizowanego.
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Przedsięwzięcie nr 3
Nazwa przedsięwzięcia

Adaptacja lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność „Centrum RAZEM”,
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
Lokalizacja przedsięwzięcia
Budynek przy Placu Plebiscytowym 2, działka nr 86/4
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń (ok. 160 m2) w budynku przy Placu
Plebiscytowym 2 na cele związane z działalnością „Centrum RAZEM”. Zakres prac dotyczyć będzie:
 remontu części wspólnych budynku (klatek schodowych i wejść do budynku)
 przystosowania budynku oraz pomieszczeń Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń Centrum,
 adaptacji pomieszczeń budynku na działalność specjalistycznej placówki wsparcia dziennego
(2 x pomieszczenia po ok. 35 m2 dla dwóch grup: dzieci i młodzieży)
 adaptacji pomieszczeń pomieszczeń (ok. 15 m2) do pracy psychoterapeutycznej
indywidualnej (dzieci i rodzice) i pomocy prawnej,
 utworzenia sali warsztatowo-szkoleniowej (ok. 45 m2) na zajęcia grupowe dla rodziców i
dzieci uczestników projektu,
 adaptacji pomieszczeń budynku na cele administracyjno – socjalne: tj: pomieszczenia
socjalnego z aneksem kuchennym (ok. 10m2), toalety (ok. 10 m2), pomieszczenie biurowe –
sekretariat (ok. 10m2) ,
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest komplementarne w stosunku do przedsięwzięcia nr 1 i zasadniczo koncentruje
się na rozwiązaniu problemów lokalowych w funkcjonowaniu placówki Centrum RAZEM. Realizacja
przedsięwzięcia odpowiada na deficyt placówek świadczących kompleksowe wsparcie dzieci
i młodzieży z licznymi problemami wychowawczymi na obszarze rewitalizacji.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
 mieszkańców całego miasta Kwidzyna
 mieszkańców obszaru rewitalizacji, w szczególności dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i
opiekunów
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

400 000 zł

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Nie dotyczy
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia






stworzenie dogodnych warunków do realizacji wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin w
szerokorozumianych problemach wychowawczych,
poprawa funkcjonalności budynków użyteczności publicznej na obszarze rewitalizacji,
Zwiększenie dostępności budynku i usług Centrum RAZEM dla osób niepełnosprawnych,
Poprawa estetyki budynku w przestrzeni śródmiejskiej,
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Liczba wyremontowanych pomieszczeń na cele działalności Centrum
Czas realizacji przedsięwzięcia
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Od 01.2018 do 9.2018
Przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką trwałością, poprzez trwałą zmianę użytkowania budynku.
Nowa infrastruktura budynku stanowić będzie stały zasób w realizacji przedsięwzięć prospołecznych
w przyszłości.
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Przedsięwzięcie nr 4
Nazwa przedsięwzięcia

Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia „Multicentrum”
Lokalizacja przedsięwzięcia
Budynek Biblioteki Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie wyposażenia na potrzeby utworzenia Multicentrum –
ośrodka nowoczesnej nauki, zabawy, które będzie wykorzystane do wspierania kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży z placówki specjalistycznej i ich rodziców oraz osób z obszaru
rewitalizacji. Wyposażenie w ramach Multicentrum nazywane jest modułami i obejmuje odrębne
narzędzia wspomagania rozwoju zainteresowań czy nauki.
W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup sprzętu do następujących modułów:
 MODUŁ MULTIMUZYKA - zakup urządzeń, programów i mikserów umożliwiających
prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu rozwoju ekspresji muzycznej. Urządzenia
umożliwią komponowanie i aranżowanie piosenek, poznanie budowy piosenki oraz technik
aranżacji i miksowania stosowanych przy współczesnych produkcjach muzycznych.
 MODUŁ MULTINAUKA I MULTITECHNIKA – zakup urządzeń i modeli wspierających
innowacyjne przybliżanie inżynierii, robotyki, animacji czy historii architektury. Dzięki
klockom, modelom i urządzeniom tego modułu korzystający z Multicentrum w łatwy sposób
zrozumieją mechanizmy działania zautomatyzowanych urządzeń wykorzystywanych
w przemyśle i życiu codziennym, zapoznają się z otoczeniem technologicznym
zaawansowanych urządzeń, samodzielnie stworzą robota, generatory, przekładnie,
jednocześnie sami stworzą animacje, filmy, komiksy.
 MODUŁ MULTIPRZYRODA I MULTIEKOLOGIA – zakup modeli, programów, klocków i urządzeń
umożliwiających partnerom z NGO prowadzenie zajęć i warsztatów przybliżających poznanie
flory i fauny, gatunków chronionych. W formie zabawy, partnerzy z NGO będą mogli
przybliżać uczestnikom projektu zasady działania odnawialnych źródeł energii, rozwiązań
architektonicznych i technologicznych z wykorzystaniem zielonej energii: generatory solarne,
ruchome konstrukcje zasilane energią słońca. Dzięki zakupowi wyposażenia warsztaty nie
tylko rozwijać będą talenty konstruktorskie, ale i logiczne myślenie, wyobraźnię
przestrzenną, współpracę w grupie.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
 zniwelowanie wykluczenia cyfrowego mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 deficyt pozaszkolnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych,
 barki w zagospodarowaniu wolnego czasu pozaszkolnego mieszkańców obszaru rewitalizacji
(w szczególności dzieci i młodzieży),
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
 mieszkańców całego miasta Kwidzyna
 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 głównie dzieci i młodzieży z obszaru śródmieścia – obszaru objętego rewitalizacją
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Biblioteka Miejsko – Powiatowa
w Kwidzynie

1 000 000 zł

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
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Nie dotyczy
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
W wyniku zakupu niezbędnych dla funkcjonowania Multicentrum urządzeń w celu realizacji
warsztatów i zajęć rozwijane będą umiejętności w korzystaniu z najnowszych zdobyczy
technologicznych, poruszanie się w skomputeryzowanym środowisku, zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu i edukacyjnemu, jak i umożliwienie rozwoju zainteresowań kulturalnych dzieci i
młodzieży.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
 Liczba zakupionego specjalistycznego wyposażenia Multicentrum w podziale na moduły
Czas realizacji przedsięwzięcia
Od 09.2018 do 06.2019
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Przedsięwzięcie nr 5
Nazwa przedsięwzięcia

Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Na obszarze rewitalizacji działa 169 wspólnot mieszkaniowych, w tym 8 wspólnot mieszkaniowych
w których mieszkają rodziny objęte wsparciem MOPS Kwidzyn. Budynki wymagają wsparcia
w zakresie remontów, które dotyczą części wspólnych (tj. elewacje, klatki schodowe, izolacja ścian
fundamentowych, remonty dachów, stolarka okienna i drzwiowa, domofony, oświetlenie).
W celu zwiększenia włączenia mieszkańców i wspólnot modernizowanych kamienic oraz wszystkich
mieszkańców obszaru rewitalizacji planowane jest zrealizowanie (3-krotnie – 2019, 2020 i 2021) „dni
mieszkańca”. W ramach imprezy przeprowadzone zostaną akcje promocyjno – informacyjne
dotyczące działań rewitalizacyjnych. Jednym z działań promocyjnych będzie gra miejska, polegającą
na uaktywnieniu miejsc rewitalizowanych, zwróceniu na nie uwagi i włączeniu ich w obieg miejski.
Dodatkową formułą promocyjną kwestię remontów na obszarze rewitalizacji będą festyny lokalne
oraz stworzenie „oferty wspólnych służb publicznych i usług publicznych” na terenie miasta. Pozwoli
to w łatwiejszy sposób uzyskać wiedzę mieszkańcom terenu zdegradowanego o możliwościach
i obszarach ewentualnego wsparcia.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
 Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynków zlokalizowanych na
obszarze rewitalizacji i w bezpośredni sposób do poprawy estetyki obszaru rewitalizacji,
 Zwiększona zostanie relatywnie niska aktywność wspólnot mieszkaniowych w zakresie prac
remontowych,
 Zwiększenie wiedzy wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji
w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na prace modernizacyjne
i remontowe,
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
 mieszkańców całego miasta Kwidzyna
 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
 właścicieli nieruchomości z terenu miasta i obszaru rewitalizacji,
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

800 000 zł + 69 000 (w ramach
cross financingu)

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Partnerami przedsięwzięcia będą:
 wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji,
 organizacje społeczne, które będą realizatorami działań promocyjnych (na podstawie
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia



zwiększenie skali remontów budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji,
poprawa estetyki budynków mieszkalnych oraz przestrzeni publicznej obszaru miasta,
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a przede wszystkim obszaru rewitalizacji,
zwiększenie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców i właścicieli nieruchomości w zakresie
możliwości pozyskania środków na ich remonty i modernizacje,
wzrost atrakcyjności turystycznej śródmieścia, poprzez estetyzację budynków w centrum
miasta.
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
liczba wyremontowanych obiektów
Czas realizacji przedsięwzięcia
Od 01.2018 do 09.2019
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Przedsięwzięcie nr 6
Nazwa przedsięwzięcia

Działania edukacyjno – informacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji
Lokalizacja przedsięwzięcia
Obszar rewitalizacji
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada organizację wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych towarzyszących
realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji w mieście Kwidzynie.
Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:
 Zadanie 1 – organizacja warsztatów architektonicznych pn. „Zaplanuj swoje miasto”, jako
wydarzenia towarzyszącego w ramach przedsięwzięcia nr 2. Zadanie ma na celu integrację
społeczności lokalnej oraz budowanie odpowiedzialności za dobro wspólne. Poza tym
realizacja zadania przyczyni się wzrostu wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie
planowania przestrzennego i współuczestniczenia w działaniach samorządu lokalnego.
 Zadania 2 – organizacja cyklu wydarzeń pn. „Dni Mieszkańca”, towarzyszących realizacji
przedsięwzięcia nr 5. Zadanie ma na celu: 1/ integrację mieszkańców obszaru
rewitalizowanego, pochodzących zasadniczo z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2/ poszerzenie wiedzy społecznej na temat rewitalizacji miasta, 3/ zaangażowanie wspólnot
mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji do podjęcia prac remontowych.
Oba zadania będą zrealizowane w formule zlecenia realizacji zadań (na podst. Ust. o dział. Pożyt.
Publ. i wolont.)
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
 Niska aktywność społeczna m.in. w zakresie zaangażowania się w proces odnowy miasta,
 Obojętność społeczna,
 Roszczeniowość mieszkańców dotycząca inwestycji publicznych,
 Niski poziom odpowiedzialności za dobro wspólne,
 Poczucie barku sprawczości mieszkańców w sprawach dotyczących miasta, czego wynikiem
jest niski poziom zaangażowania w życie publiczne,
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie skierowane będzie do:
 mieszkańców całego miasta Kwidzyna
 mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
 właścicieli nieruchomości z terenu miasta i obszaru rewitalizacji,
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

100 000 zł

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia





organizacje społeczne (NGO) - przedsięwzięcie zrealizowane będzie w formule zlecenia
realizacji zadań publicznych (na podst. Ust. o dział. Pożytku Publicznego i wolontariatu.)
placówki edukacyjne z obszaru rewitalizacji,
miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie - udział w zapraszaniu/ rekrutacji
uczestników, wspieranie uczestników projektu w zakresie motywowania do udziału w
projekcie,
wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji,
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Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia







zwiększenie zaangażowania mieszańców w życie miasta,
budowa społecznej odpowiedzialności za dobro wspólne,
wzrost wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego i
pracy samorządu lokalnego,
zdobycie przez mieszkańców nowej wiedzy w zakresie możliwości finansowania remontów
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
liczba osób uczestniczących w organizowanych akcjach społecznych,
liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych wśród mieszkańców miasta dotyczących
możliwości finansowania remontów,
Czas realizacji przedsięwzięcia
W 2019, 2020, 2021
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Przedsięwzięcie nr 7
Nazwa przedsięwzięcia

Modernizacja parku między ulicami Słowiańską - Targową - Braterstwa Narodów
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze rewitalizacji, na miejskim terenie zielonym pomiędzy
ulicami Słowiańską, Targową i Braterstwa Narodów.
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada kompleksową modernizację parku (skweru), której głównym celem będzie
znaczące poprawienie estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego
w tej części miasta. Przedsięwzięcie zakłada:
 wymianę nawierzchni chodnika na obszarze parku,
 remont chodników od ulicy Targowej,
 montaż nowego oświetlenia na terenie parku,
 budowa nowego murku na granicy parku w miejscu istniejącego (będącego w złym stanie
technicznym),
 budowa nowych podjazdów dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych,
 wymiana ławek i niezbędnych obiektów małej architektury,
 całkowita wymiana trawnika wraz z kompleksowym zaprojektowaniem nowych form zieleni
urządzonej (zieleń dekoracyjna, np. w formie klombów) według projektu sporządzonego
przez projektanta ds. terenów zielonych.
 instalacja (budowa) miniatury zespołu katedralno – zamkowego w Kwidzynie wraz z
montażem tablicy informacyjnej o zabytku.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
 Deficyt ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji o wysokich
walorach estetycznych podnoszących jakość centrum miasta,
 Deficyt miejsc publicznych służących spotkaniom społeczności lokalnej, rekreacji, budowaniu
więzi społecznych,
 Deficyt miejsc mających wpływ na tworzenie tzw. „klimatu śródmieścia” i poprawę jakości
życia mieszkańców,
 Zły stan infrastruktury technicznej parku, zagrażającej bezpieczeństwu jego użytkowników,
 Zdegradowanie przestrzenno – funkcjonalne parku,
 Zły stan techniczny ścieżek pieszych,
 Utrudniony dostęp na obszar parku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz
z wózkami dziecięcymi,
Grupa docelowa przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie dedykowane jest wszystkim mieszkańcom miasta, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Zmodernizowany park będzie miejscem spotkań wszystkich grup
społecznych i wiekowych, przez co wzmocnione zostaną więzi społeczne mieszkańców Starego
Miasta. Grupą docelową przedsięwzięcia będą również turyści, odwiedzający Kwidzyn.
Realizator
Szacowana
Potencjale źródła
wartość
finansowania
Miasto Kwidzyn

318 000 zł

Środki własne, środki w
ramach RPO WP

Partnerzy przedsięwzięcia
Nie dotyczy
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Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia









Stworzenie nowych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji,
Wzrost atrakcyjności centrum miasta, w tym atrakcyjności turystycznej Kwidzyna,
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego, poprzez zwiększenie
dostępności do wysokiej jakości terenów zielonych,
Poszerzenie form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta,
Zwiększenie dostępności parku przez osoby niepełnosprawne i osoby z dziećmi,
Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i turystów na temat najważniejszego zabytku
Kwidzyna (zespołu katedralno – zamkowego)
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Liczba zmodernizowanych przestrzeni publicznych,
Czas realizacji przedsięwzięcia
Do 2019 roku
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6. Pozostałe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne
Do pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaliczyć należy takie, których
realizacja pozytywnie wpłynie na rozwiązywanie problemów społecznych
występujących na obszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcia te wpisują się
w kierunki działań rewitalizacyjnych i mają na celu eliminację lub
ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową na
obszarze rewitalizacji. W tej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały
przedsięwzięcia, które na etapie tworzenia programu rewitalizacji nie zostały
szczegółowo zaplanowane. Ich realizatorami mogą być różne grupy
interesariuszy procesu tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele
instytucji społecznych, pozarządowych i publicznych itp.
Wykaz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawarty został w poniższych tabelach.
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Przedsięwzięcie uzupełniające nr 1
Nazwa przedsięwzięcia

Ośrodek Aktywizacji Osób w Podeszłym Wieku
przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze rewitalizacji w budynku przy ul. Braterstwa Narodów
59. Budynek stanowi własność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie zakłada wydzielenie części pomieszczeń w budynku przy ul. Braterstwa Narodów 59
adaptację na potrzeby aktywnego spędzania czasu przez osoby starsze, często samotne. Potrzeby
lokalowe tworzonego Ośrodka obejmują:
1. świetlicę,
2. pomieszczenie relaksacyjne dla odpoczynku,
3. zaplecze socjalne z możliwością parzenia herbaty / kawy i przygotowania posiłków,
4. sanitariaty – po dwie kabiny dla kobiet i mężczyzn.
Na wyposażenie Ośrodka składać się będą:
1. meble (stoliki, krzesła, leżanki, regały),
2. naczynia i pozostałe wyposażenie dla zaplecza socjalnego,
3. wydzielona szatnia.
Dodatkowe wyposażenie Ośrodka stanowić będą: telewizor, zestawy komputerowe – szt. 4, rzutnik
multimedialny, zestawy gier (szachy, warcaby itp.). Ośrodek przystosowany będzie do dziennego
pobytu maksymalnie 20 osób. Ośrodek udostępniany będzie organizacjom zrzeszającym osoby
w podeszłym wieku, a także zapewniać będzie dostęp indywidualnym osobom starszym
zamieszkującym obszar objęty rewitalizacją. W Ośrodku organizowane będą również spotkania,
prelekcje i wykłady. Przygotowanie spotkań, prelekcji i wykładów będzie w gestii organizacji
zrzeszających osoby w podeszłym wieku. Preferowana tematyka wykładów i prelekcji obejmować
będzie:
1. profilaktykę zdrowotną dla osób w podeszłym wieku,
2. zagrożenia natury przestępczej.
Ośrodek realizować będzie działania z zakresu rozpoznawania i profilaktyki osób chorych na
Alzheimera. Działalność Ośrodka Aktywizacji Osób w Podeszłym Wieku zorientowana będzie też na
działania integracyjne, między innymi z młodzieżą szkolną objętą opieką świetlic
socjoterapeutycznych.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
Na podstawie diagnozy obszaru rewitalizacji oraz w toku określenia potrzeb rewitalizacyjnych
w Kwidzynie zauważa się deficyt instytucji świadczących usługi na rzecz opieki i pomocy osobom
starszym i samotnym. Zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo wysokie, przede wszystkim w
kontekście postępującego procesu starzenia się społeczeństwa. W obszarze objętym rewitalizacją
zdiagnozowano wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, kształtujący się na poziomie
wyższym od średniej krajowej wojewódzkiej i krajowej oraz wysoki wskaźnik obciążenia
demograficznego wykazujący podobne tendencje. Na uwagę zasługuje też utrzymujący się tu na
wysokim poziomie wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Oferta Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich ma na celu pobudzenie aktywności tego środowiska, zapewnienie dziennego
pobytu zwłaszcza osobom samotnym i organizację działań edukacyjnych.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
 osoby starsze, samotne zamieszkujące obszar rewitalizacji
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osoby starsze, samotne spoza obszaru rewitalizacji
mieszkańcy miasta korzystający z pomocy społecznej
Realizator

Potencjale źródła
finansowania

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Środki własne, środki w ramach RPO WP
Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie
Szacowana wartość przedsięwzięcia
Nakłady inwestycyjne na adaptacje pomieszczeń Ośrodka:
 świetlica, pomieszczenie relaksacyjne i zaplecze socjalne łącznej powierzchni około 100 m.
kw. – 200 000 zł
 sanitariaty – 20 000 zł
 nakłady na dostosowanie elementów wspólnych budynku – 40 000 zł
 Nakłady na remont pomieszczeń w latach 2018 / 2020 (malowanie, konserwacja, drobne
naprawy) – 20 000 zł.
 Nakłady na wyposażenie świetlicy, pomieszczenia relaksacyjnego i zaplecza socjalnego
(meble) – 15 000 zł.
 Nakłady na sprzęt elektroniczny (telewizor, komputery, rzutnik multimedialny) – 15 000 zł.
 Nakłady na wyposażenie zaplecza socjalnego – 10 000 zł.
 Nakłady na naprawy ewentualne wymiany sprzętu, nowe programy komputerowe w latach
2017 / 2020 – 5 000 zł.
 Zużycie energii elektrycznej, ogrzewania i wody – 75 000 zł.
 Wynagrodzenie brutto osób prowadzących Ośrodek – 280 000 zł.
 Utrzymanie czystości – 40 000 zł.
 Pozostałe koszty administracyjne (koszt korespondencji, telefon, ubezpieczenie deliktowe,
itp.) – 35 000 zł.
Łączna kwota nakładów na uruchomienie i funkcjonowanie Ośrodka – 755 000 zł.
Szacowane wydatki związane z prowadzeniem specjalistycznych prelekcji i wykładów: dojazd,
zakwaterowanie i wyżywienie oraz honoraria osób prowadzących (przeciętnie 2 osoby) – 40 000 zł.
Kwota nakładów ogółem – 795 000 zł.
Szacowany łączny koszt spotkań integracyjnych oraz innych lokalnych prelekcji – 50 000 zł.
Koszt całkowity 845 000 zł.
Partnerzy przedsięwzięcia
 Kwidzyńskie Stowarzyszenie SENIORZY 50+,
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kwidzynie,
 Grupy seniorów działające przy organizacjach pozarządowych np. przy Kwidzyńskim
Towarzystwie Kultury.
Współpraca z wymienionymi organizacjami działającymi w obszarze objętym rewitalizacją polegać
będzie na pomocy w naborze zainteresowanych opieką w ramach Ośrodka Aktywizacji Osób
w Podeszłym Wieku, promocji i informowaniu o planowanych wykładach i prelekcjach oraz
organizacji spotkań integracyjnych.
 Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie – w zakresie organizowanych szkoleń z zakresu
zagrożeń kryminalnych.
 Zakład Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie –
w zakresie organizowania specjalistycznych wykładów w zakresie zagrożeń zdrowia
powodowanych samotnością, w szczególnym przypadku chorobą Alzheimera.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
Docelowym rezultatem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności osób w podeszłym wieku, przede
wszystkim osób zamieszkujących obszar rewitalizacji w mieście Kwidzynie. Realizacja przedsięwzięcia
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ma na celu podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz zapewnienie dziennej opieki. Bardzo ważny aspekt stanowi przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, zwłaszcza w przypadku osób samotnych. Efektami działania
przedsięwzięcia będzie także ochrona przed skutkami samotności oraz skuteczniejsze wykrywanie
choroby Alzheimera i profilaktyka zdrowotna. Poza tym poszerzona zostanie wiedza osób starszych w
zakresie aktualnych zagrożeń kryminalnych w tej grupie społecznej (wyłudzenia, grabieże itp.)
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
 Powierzchnia utworzonego Ośrodka Aktywizacji Osób w Podeszłym Wieku,
 Liczba utworzonych miejsc dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku,
 Liczba zorganizowanych spotkań, wykładów i prelekcji,
 Liczba osób korzystających z miejsc dziennego pobytu,
 Liczba uczestników spotkań, wykładów i prelekcji,
Czas realizacji przedsięwzięcia
Do 31.12.2020 roku
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Przedsięwzięcie uzupełniające nr 2
Nazwa przedsięwzięcia

Ośrodek Wsparcia dla Ubogich prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie
Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze rewitalizacji w budynku przy ul. Braterstwa Narodów
59. Budynek stanowi własność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Opis przedsięwzięcia wraz z zakresem realizowanych zadań
Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Ubogich w budynku stanowiącego
własność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie.
Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zadania dotyczą zasadniczo prac w zakresie adaptacji
pomieszczeń i dostosowania ich do potrzeb Ośrodka. Powierzchnia obiektu przewidzianego na
projektowany Ośrodek wynosi 200 m2.
Specyfika nakładów adaptacyjnych obejmuje następujące prace:
1. roboty murarskie, tynkarskie i malarskie w pomieszczeniach na magazyny odzieży i żywności
suchej,
2. doprowadzenie ogrzewania z budynku głównego,
3. uruchomienie instalacji wod. – kan. oraz zasilania elektrycznego i oświetlenia,
4. zainstalowanie dwóch kabin prysznicowych,
5. zainstalowanie dwóch sanitariatów,
6. wydzielenie przebieralni,
7. wykonanie pomieszczenia administracyjnego.
Planowane niezbędne wyposażenie Ośrodka:
1. pralki automatyczne - 2 szt.,
2. szafy i regały,
3. wieszaki na odzież,
4. biurko, stoły i krzesła,
5. komputer.
Dodatkową inwestycję stanowić będzie wykonanie ogrodzenia adaptowanego obiektu wraz
z dojściem od zabytkowej posesji przy ul. Braterstwa Narodów 59.
Opis problemu jaki ma rozwiązywać realizacja przedsięwzięcia
Potrzebę stworzenia projektowanego Ośrodka uzasadnia zauważalny problem ludzi wykluczonych
społecznie zarówno w obszarze objętym rewitalizacją, jak i całym mieście. W przypadku osób
bezdomnych występuje dodatkowo zjawisko ich migracji. Głównymi powodami przyznawania
pomocy społecznej w mieście Kwidzynie a w szczególności na obszarze rewitalizacji są: 1) ubóstwo, 2)
bezrobocie, 3) niepełnosprawność, 4) długotrwała lub ciężka choroba, 5) alkoholizm 6) bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 7) przemoc
w rodzinie. Według danych MOPS w Kwidzynie pomoc społeczną z powodu ubóstwa pobiera około
1,2 tys. osób. Ubóstwo definiuje się jako stan, w którym jednostce czy grupie społecznej brakuje
środków na zaspokajanie podstawowych potrzeb uznawanych w określonej społeczności za
niezbędne (tj. wyżywieniem, ubranie, mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie wykształcenia,
zaspokojenie sfer intelektualnych). Długotrwałe ubóstwo wymusza zmianę stylu życia rodziny,
powoduje wzrost poczucia beznadziejności i negatywnie wpływa na kierunek podejmowanych
decyzji. Często może oznaczać rezygnację z zakupu niezbędnych dóbr, jakimi są m.in. leki czy
przybory szkolne dla dzieci, a w rezultacie powoduje pogłębianie się trudności, które wymagają
kolejnych nakładów finansowych.
Brak możliwości rekompensowania kolejnych potrzeb powoduje drastyczny spadek poziomu życia
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rodziny, prowadząc często do zaniedbań w sprawach wychowawczych i opiekuńczych,
a w konsekwencji może powodować powstanie kolejnych niekorzystnych zjawisk, tj.: alkoholizm,
przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych, a nawet przestępczość. Niepokojącym zjawiskiem
staje się dziedziczenie biedy i negatywnych wzorców.
Obszar objęty rewitalizacją charakteryzuje się następującymi cechami negatywnymi:
1. wysokimi wskaźnikami udziału osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym i odsetkiem osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej
w ogólnej liczbie bezrobotnych,
2. wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
3. wysokim zagrożeniem przestępczością.
Ponadto zidentyfikowany został problem braku zaradności ludzi wykluczonych społecznie. Oferta
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w swoim projekcie zapewnia szerszą opiekę nad osobami
wykluczonymi społecznie. Skierowana jest na pomoc materialną uzyskaną z darów. Stwarza
możliwości poprawy warunków higienicznych życia osób objętych wsparciem.
Grupa docelowa przedsięwzięcia
 Osoby biedne i potrzebujące zamieszkujące miasta Kwidzyn oraz obszar rewitalizacji
 Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym
Realizator
Potencjale źródła
finansowania
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Środki własne, środki w ramach RPO WP
Elbląskiej p.w. św. Józefa w Kwidzynie
Szacowana wartość przedsięwzięcia
1. Przewidywane nakłady na pełną adaptację pomieszczeń Ośrodka – około 400 000 zł
2. Wykonanie sanitariatów i kabin prysznicowych - 20 000 zł
3. Wyposażenie w niezbędne meble – 15 000 zł.
4. Zakup pralek automatycznych – 4 000 zł.
5. Zakup komputera – 2 000 zł.
6. Planowany koszt konserwacji i napraw w latach 2018 / 2020 szacuje się na 10 000 zł
7. Wykonanie ogrodzenia oraz podłączenie instalacji cieplnej – 20 000 zł.
Nakłady inwestycyjne i naprawy opiewają na łączną kwotę 471 000 zł.
Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Ubogich po jego uruchomieniu w okresie realizacji
projektu od 10.2017 do 31.12.2020 (39 miesięcy) stanowią:
1/ wynagrodzenie brutto kierownika – 110 000 zł
2/ wynagrodzenie brutto pozostałego personelu (3 osoby) – 270 000 zł.
3/ zużycie energii, wody i ogrzewanie – 90 000 zł.
4/ inne koszty ogólne (administracyjne, ubezpieczenie itp.) – 24 000 zł.
Koszty eksploatacyjne w projekcie wynoszą ogółem – 494 000 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi kwotę – 965 000 zł.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Partnerzy przedsięwzięcia
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.

Współpraca z wymienionymi organizacjami prowadzona będzie w zakresie: 1/gromadzenia środków
pomocy materialnej w postaci darów,
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2/ pomocy w dystrybucji,
3/ gromadzenia informacji o osobach potrzebujących.
Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków egzystencji osób wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem. Stworzona zostanie dla tej grupy społecznej perspektywa
lepszego życia i codziennego funkcjonowania oraz zmniejszy się liczba przestępstw względem osób
starszych. Działalność Ośrodka skierowana też będzie na odnajdywanie potencjalnych nowych
obszarów biedy i ich dostosowywanie adekwatnych narzędzi interwencji .
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
 Łączna powierzchnia pomieszczeń zaadaptowanych na Ośrodek Wsparcia dla Ubogich,
 Liczba osób wykluczonych społecznie korzystająca z pomocy materialnej w ciągu każdego
miesiąca,
 Liczba osób wykluczonych społecznie korzystająca w ciągu miesiąca z wymiany odzieży,
 Liczba osób wykluczonych społecznie korzystająca w ciągu miesiąca z zaplecza sanitarnego,
Czas realizacji przedsięwzięcia
Planowany okres realizacji projektu od 01.07.2017 do 31.12.2020.

54

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn

7. Komplementarność Programu
Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów
rewitalizacyjnych, które mogą być współfinansowane ze środków EFRR, EFS oraz innych
publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego
lub przestrzenno-funkcjonalnego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno
z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.
Gminny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych Miasta Kwidzyn złożony jest
różnorodnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wykazujących wzajemne powiązania oraz
synergię. Komplementarność nie oznacza w każdym przypadku obowiązku jednoczesnej
realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wskazują na
następujące

rodzaje

komplementarności

pomiędzy

poszczególnymi

projektami/

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów
i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji:


komplementarność przestrzenna,



komplementarność problemowa,



komplementarność proceduralno-instytucjonalna,



komplementarność międzyokresowa,



komplementarność źródeł finansowania.

W tabeli 10. zestawione zostały najważniejsze cechy komplementarności Gminnego
Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn.
Tabela 10. Najważniejsze cechy komplementarności Gminnego Programu Rewitalizacji
Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn
Rodzaj
komplementarności

Uzasadnienie

Komplementarność
przestrzenna

Komplementarność
przestrzenna
planowanych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zapewniona jest poprzez ich przestrzenną koncentrację na
obszarze rewitalizacji oraz w jego najbliższym otoczeniu. Trafność ich
umiejscowienia w przestrzeni miasta to wynik wieloaspektowej diagnozy
funkcjonowania miasta oraz konsultacji z jednostkami planującymi działania
rewitalizacyjne. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie w toku realizacji
przedsięwzięć ich efektywnego oddziaływania przestrzennego bezpośrednio
na obszar rewitalizacji jak również w sposób pośredni na pozostałe obszary
miasta.
Z uwagi na dominujący społeczny charakter planowanych przedsięwzięć
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rewitalizacyjnych na obszarze Starego Miasta w Kwidzynie nie przewiduje się
zagrożenia segregacji społecznej lub przenoszenia problemów społecznych
w inną część miasta. Komplementarność przestrzenna przejawi się zatem
w przeciwdziałaniu gentryfikacji społecznej poprzez przestrzenne
dopełnianie się przedsięwzięć, głównie ukierunkowane na aktywizację i
integrację społeczną mieszkańców obszaru rewitalizacji. Planowane
przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie wpływają na ogólną strukturę
przestrzenno – funkcjonalną miasta. Nie zmieniają struktury przestrzennej,
jedynie poprawiają aspekty funkcjonalne.

Komplementarność
problemowa

Przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji wzajemnie dopełniają się
tematycznie. Odpowiadają one głównie na zidentyfikowane problemy
społeczne obszaru rewitalizacji ale także techniczne i funkcjonalno –
przestrzenne. Dzięki temu możliwe jest skuteczne i kompleksowe
przeciwdziałanie zaistniałym problemom we wszystkich niezbędnych
wymiarach, w tym przede wszystkim zdiagnozowanym problemom
społecznym.
W wymiarze społecznym – planowane przedsięwzięcia nakierowane są na
wzmacnianie integracji mieszkańców oraz rozwiązanie zdiagnozowanych
problemów społecznych poprzez wsparcie osób znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych i wykluczonych społecznie. W szczególności
zaplanowane są przedsięwzięcia wspierające dzieci, młodzież oraz ich
rodziny w realizowaniu funkcji wychowawczej. Wymiar społeczny programu
rewitalizacji dotyczy realizacji działań w obszarze kultury i edukacji.
W wymiarze technicznym – przedsięwzięcia dotyczą modernizacji
zdegradowanych technicznie obiektów i przestrzeni publicznych, poprzez
m.in. wzmocnienie ich funkcji społecznej. Prace techniczne dotyczą zarówno
obiektów mieszkalnych jak również użyteczności publicznej. Najważniejszą
kwestią jest łączenie przedsięwzięć infrastrukturalnych z działaniami
społecznymi.
W wymiarze przestrzenno-funkcjonalnym – Program rewitalizacji kładzie
silny nacisk na poprawę funkcjonalno – przestrzennych aspektów działania
obszaru rewitalizacji. Mowa tu o poprawie wizerunku i estetyki przestrzeni
publicznych poprzez utworzenie i rewaloryzację (modernizacje) parków i
skwerów na obszarze rewitalizacji.

Komplementarność
proceduralnoinstytucjonalna

Komplementarność w wymiarze proceduralno-instytucjonalnym oznacza
zapewnienie współpracy różnych podmiotów działających na rzecz realizacji
Programu. W realizację Programu rewitalizacji zaangażowana będzie przede
wszystkim Miasto Kwidzyn, ale także partnerzy wskazami w szczegółowym
opisie przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proces rewitalizacji ma charakter
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uspołeczniony, z jednej z strony z uwagi na włączenie partnerów
zewnętrznych w proces jego realizacji, a z drugiej strony poprzez
angażowanie mieszkańców w działania rewitalizacyjne.
Zarządzanie Programem określone zostało w rozdziale nr 10. „System
zarządzania realizacją Programu oraz system budowania i wspierania
partnerstwa”. Podział obowiązków w realizacji Programu podzielony został
pomiędzy Burmistrza Kwidzyna, Radę Miasta oraz Komitet ds. Rewitalizacji.
Komplementarność
międzyokresowa

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn
cechuje silna komplementarność międzyokresowa. Działania z zakresu
odnowy miasta realizowane były w Kwidzynie już poprzednich latach i
dotyczyły one zasadniczo inwestycji o charakterze infrastrukturalnym.
Aktualnie zaplanowane przedsięwzięcia stanowią dopełnienie rozwoju
miasta w aspekcie społecznym.
Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyna
zachowuje zatem ciągłość programową w kontekście obowiązującej strategii
rozwoju miasta „Zintegrowanego Programu Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Kwidzyna do 2020 roku”.

Komplementarność
źródeł
finansowania

Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyna
wykazuje komplementarność w zakresie źródeł finansowania. W ramach
poszczególnych przedsięwzięć wpisanych do Programu wykazano możliwe
źródła ich finansowania, zgodnie z założeniami Narodowego Planu
Rewitalizacji. Przewidziano możliwość wykorzystania następujących
funduszy:
 Publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych
i Inwestycyjnych: EFRR, EFS i Funduszu Spójności, w ramach RPO
WP).
 Publicznych krajowych – istniejących instrumentów i źródeł
(poprzez- terytorialne profilowanie - ukierunkowywanie na obszary
zdegradowane istniejących instrumentów różnych polityk
dotyczących
m.in.:
wykluczenia
społecznego,
edukacji,
infrastruktury, środowiska, kultury, zabytków, mieszkalnictwa itd.)
oraz sukcesywnie tworzonych nowych (w tym obejmujących
instrumenty inżynierii finansowej).
 Prywatnych, m.in. poprzez tworzenie zachęt do inwestowania na
obszarach zdegradowanych oraz poprzez upowszechnianie formuły
PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne).
Miasto zakłada wykorzystanie w pierwszej kolejności zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym funduszy europejskich dedykowanych rewitalizacji.
Ponadto, w trakcie trwania Programu, zakłada się prowadzenie działań
edukacyjno - informacyjnych dla różnych podmiotów z zakresu możliwości
włączenia się w proces rewitalizacji. W ramach dbałości o zróżnicowanie
źródeł finansowania dla poszczególnych zadań, samorząd lokalny realizując
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Program, będzie starał się pozyskać Partnerów partycypujących w kosztach
realizacji działań i projektów służących wyprowadzaniu obszaru ze stanu
kryzysowego poprzez współpracę z tymi partnerami.
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8. Indykatywne ramy finansowe
W celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przedsięwzięć
rewitalizacyjnych konieczne jest znalezienie odpowiednich źródeł ich
finansowania. Wytyczne Ministerialne w zakresie rewitalizacji, a także
Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, wskazują na
konieczność zapewnienia komplementarności źródeł finansowania. Oznacza
to, że w celu uzyskania jak najlepszych efektów programu rewitalizacji należy
zdywersyfikować finansowanie programu, w tym m.in. łączyć publiczne środki
z prywatnymi.
Zabezpieczenie finansowe działań związanych z realizacją niniejszego Programu stanowią
przede wszystkim środki budżetowe miasta Kwidzyn. Jednakże środki własne miasta
wspomagane będą środkami zewnętrznymi pochodzącymi m.in. ze środków Unii
Europejskiej. Do najważniejszych potencjalnych pozabudżetowych źródeł finansowania
programów rewitalizacji zaliczyć należy:


środki Unii Europejskiej – m.in. fundusze strukturalne i inwestycyjne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Instrument Łącząc Europę,



środki budżetu państwa – przewidziane na współfinansowanie projektów, jak i jako
niezależne źródło finansowania,



środki budżetów samorządów – wojewódzkich, powiatowych – na współfinansowanie
projektów lub jako niezależne źródło finansowania,



inne środki publiczne – np. fundusze celowe,



środki prywatne – np. środki organizacji pozarządowych,



kredyty, pożyczki, obligacje komunalne i inne narzędzia i instrumenty finansowe kierowane do JST.

W tabeli 11 określone zostały szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji
w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych na liście podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł ich finansowania.
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Tabela 11. Plan finansowy przedsięwzięć podstawowych planowanych do realizacji w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyn
Nr

Nazwa przedsięwzięcia

Szacunkowa wartość

Potencjale źródła finasowania

1

Utworzenie placówki
„Centrum RAZEM”

120 osób x 20 000 =
2 400 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

2

„Moje Miejsce” –
międzypokoleniowa
rewaloryzacja parków na
obszarze rewitalizacji

300 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

3

Adaptacja lokalu przy Placu
Plebiscytowym na
działalność „Centrum
RAZEM”, z przystosowaniem
dla osób niepełnosprawnych

400 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

4

Zakup wyposażenia dla
potrzeb utworzenia
„Multicentrum”

1 000 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

5

Modernizacja wybranych
elementów części wspólnych
budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w obszarze
rewitalizacji

800 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

6

Działania edukacyjno –
informacyjne dla
mieszkańców obszaru
rewitalizacji

31 000 zł – dotyczy
działań w ramach
przedsięwzięcia nr 2

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

69 000 zł – dotyczy
działań w ramach
przedsięwzięcia nr 5
= 100 000 zł

7.

Modernizacja parku między
ulicami Słowiańską - Targową
- Braterstwa Narodów
ŁĄCZNIE

318 000 zł

Środki własne, środki
w ramach RPO WP

5 318 000 zł

Źródło: Opracowanie własne
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9. System monitoringu i oceny
skuteczności działań rewitalizacyjnych
Bieżący monitoring oraz ewaluacja Programu Rewitalizacji przez podmioty
i instytucje zaangażowane w jego realizację to jeden z podstawowych
elementów
dających
gwarancję
osiągnięcia
założonych
celów.
Monitorowanie i ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów
Zdegradowanych Miasta Kwidzyna służy z jednej strony weryfikacji stopnia
jego realizacji w czasie, a z drugiej dostarcza przesłani do formułowania
potencjalnych kierunków zmian planowej interwencji.
Monitoring
Integralnym elementem Programu jest konsekwentnie i systematycznie prowadzony
monitoring. Celem monitorowania procesów rewitalizacyjnych w mieście jest ocena postępu
prowadzonych działań oraz weryfikacja tempa i kierunku zmian, do których proces ten
zmierza. System monitoringu musi opierać się o możliwie wiarygodne i obiektywne metody.
W tym celu stosuje się zarówno podejście ilościowe, jak i jakościowe. Podejście ilościowe
zakłada wykorzystanie skwantyfikowanych miar będących wskaźnikami celu lub
przedsięwzięcia, które chcemy monitorować. Natomiast podejście jakościowe opiera się
głównie o opis, czy stwierdzenie faktu powstania/realizacji (lub nie) jakiegoś obiektu,
inwestycji, przedsięwzięcia.
Monitoring na potrzeby niniejszego Programu prowadzony będzie na poziomie celów
rewitalizacji na podstawie wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu. Zamieszczona
poniżej lista wskaźników nie wyczerpuje wszystkich parametrów, jakie mogą być zastosowane
w procesie monitorowania. W zależności od potrzeb mogą być stosowane również inne miary
oceny. System monitorowania uszczegóławiany i uzupełniany może być np. przez systemy
monitorowania innych dokumentów o charakterze strategicznym lub operacyjnym,
obowiązujących w mieście Kwidzyn.
Monitoring Programu będzie odbywać się w dwóch etapach:


Roczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat
podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów
końcowych tych projektów.



Analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych
działań

z

osiąganymi

wynikami

społeczno-gospodarczymi

miasta.

Analiza
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wskaźnikowa dokonana zostanie przynajmniej dwukrotnie w czasie obowiązywania
Programu.

Ewaluacja
W szerokim aspekcie ewaluacja dotyczy realizacji programu rewitalizacji oraz jego wpływu na
wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Ewaluacja musi także odpowiadać na
pytanie, w jakim stopniu program rozwiązuje realne problemy obszaru rewitalizacji
i zamieszkującej go społeczności lokalnej. W wąskim aspekcie ewaluacja koncentruje się na
realizacji poszczególnych elementów programu, przy czym kryteriami oceny zapisów są:


wskaźniki realizacji celów,



rozwiązywanie problemów,



realizacja wizji rozwoju (wg przyjętych składników wizji).

Ewaluacja będzie opierać się na trzech rodzajach ocen:


ocena przed realizacją działań - czy i w jaki sposób program, a w szczególności
poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpłyną na grupy docelowe, przyczynią
się do poprawy sytuacji na terenie gminy,



ocena w trakcie realizacji działań - odpowiada na pytanie, czy przyjęte cele i podjęte
w następstwie działania zmierzają w dobrym kierunku,



ocena po realizacji działań – ocena długoterminowego wpływu programu rewitalizacji
na grupy docelowe, w celu weryfikacji czy efekty wynikłe z podjętych działań są
trwałe.

Zmiany i modyfikacje dokumentu
Program rewitalizacji do dokument o otwartej formule, podlegający w sposób elastyczny
koniecznym zmianom. Zmiany dokonywane w Programie mogą wynikać z kilku przesłanek:
1. Postępujące zmiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne, funkcjonalne, dokonujące
się na obszarze rewitalizacji w mieście.
2. Identyfikacja nowych potrzeb rewitalizacyjnych, następująca w wyniku ewaluacji
Programu.
3. Wzrost lub spadek zaangażowania parterów Programu
4. Konieczność dostosowania przedsięwzięć do zmieniających się uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych.
Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, w przypadku stwierdzenia, że Program wymaga
zmiany, Burmistrz występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku
załącza się opinię Komitetu Rewitalizacji. Zmiana Programu następuje w trybie, w jakim został
on uchwalony. Zmiana GPR nie wymaga uzyskania opinii ani przeprowadzania konsultacji
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społecznych jeżeli nie dotyczy przedsięwzięć zawartych na liście podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych ani nie wymaga zmiany uchwały w sprawie ustanowienia na
obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Rycina 3. Procedura wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji
Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu opinii
Komitetu Rewitalizacji podejmuje uchwałę o zmianie GPR
Burmistrz ogłasza informację o podjęciu uchwały o zmianie GPR
Przygotowanie projektu zmiany GPR

Konsultacje społeczne projektu zmiany GPR (jeśli zmiana dot. listy podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych lub wymaga zmiany uchwały o Specjalnej Strefie
Rewitalizacji)

Wniosek o zaopiniowanie projektu zmiany GPR do podniotów wymienionych w art.
17 ustawy o rewitalizacji (jeśli zmiana dot. listy podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych lub wymaga zmiany uchwały o Specjalnej Strefie Rewitalizacji)
Wprowadzenie zmian wynikajacych z przeprowadzonych konsultacji społecznych i
uzyskanych opinii
Uchwała Rady Miejskiej o przyjęciu zmiany GPR
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10. System zarządzania realizacją
Programu oraz system budowania
i wspierania partnerstwa
Złożoność procesu rewitalizacji miasta wymaga właściwego zarządzania jego
realizacją w celu uzyskania zamierzonych efektów rewitalizacji oraz
odpowiadających im kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu
zidentyfikowanych negatywnych zjawisk. Proces wdrażania niniejszego
programu zależny będzie od podejmowanych działań, a proces realizacji od
procedur, organizacji prac i podziału obszarów odpowiedzialności za
realizację pomiędzy struktury/jednostki organizacyjne Miasta Kwidzyna.
System zarządzania
W świetle zapisów art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także
jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Na podstawie
niniejszej ustawy głównymi podmiotami, na których spoczywa obowiązek sprawnego
przygotowania i wdrożenia Programu są: Burmistrz Miasta Kwidzyn, Rada Miejska i Komitet
Rewitalizacji.
Tabela 12. Zadania podmiotów odpowiedzialnych za realizację Gminnego Programu
Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyna
Podmiot
zaangażowany w
realizację Programu
Burmistrz

Zakres zadań









Prowadzenie analiz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji, sporządzeniu lub zmianie GPR, ocenie aktualności i
stopnia jego realizacji,
Ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
Ogłaszanie informacji o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia GPR,
Występowanie do instytucji wskazanych w art. 17 ustawy o rewitalizacji o
zaopiniowanie projektu GPR,
Prowadzenie konsultacji społecznych,
Powołanie w drodze zarządzenia Komitetu Rewitalizacji,
Zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji,
Złożenie wniosku do Rady Miejskiej o ustalenie Specjalnej Strefy
Rewitalizacji.
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Podmiot
zaangażowany w
realizację Programu

Rada Miejska

Komitet ds.
Rewitalizacji

Zakres zadań

Poza tym:
 mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w GPR;
 dba o upowszechnienie założeń GPR wśród mieszkańców;
 odpowiada za aktualizację zapisów GPR;
 zbiera propozycje zmian do GPR;
 diagnozuje sytuację na obszarze objętym rewitalizacją;
 sporządza okresowe sprawozdania z realizacji GPR;
 monitoruje realizację celów rewitalizacji;
 prowadzi bazę wskaźników monitorujących zmiany w obszarze
rewitalizacji;
 wspiera Partnerów Programu w poszukiwaniu zewnętrznych środków
na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 monitoruje możliwości pozyskania dofinansowania na realizację
przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 Wyznaczenie w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji,
 Zatwierdzenie i uchwalenie GPR,
 Uchwalenie zasad wyznaczania składu i zasad działania komitetu
rewitalizacji,
 Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w GPR,
służących realizacji zadań własnych gminy, do załącznika do uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy,
 Uchwalanie zmian GPR,
 Podjęcie uchwały o uchyleniu GPR w całości lub w części w przypadku
stwierdzenia osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych.
 upowszechnia wśród lokalnej społeczności informacje na temat
postępów w realizacji GPR;
 określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania GPR;
 rekomenduje zmiany do GPR;
 opiniuje sprawozdania z realizacji Programu;
 tworzy warunki do współpracy i koordynacji działań rewitalizacyjnych;
 stanowi forum wymiany opinii nt. obszaru rewitalizacji, potrzeb i zmian
zachodzących na jego terenie;
 diagnozuje zaistniałe problemy w obszarze rewitalizacji;
 opiniuje propozycje zmian w ramach podobszarów;
 poszukuje nowych Partnerów do realizacji istotnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych;
 inicjuje partnerstwa do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

Źródło: Opracowanie własne

Koordynatorem całego procesu rewitalizacji w Kwidzynie będzie Urząd Miejski, który jako
instytucja samorządowa posiada odpowiedni potencjał organizacyjny oraz doświadczenie
niezbędne do realizacji tego zadania. Jednostką odpowiedzialną za wsparcie wszystkich
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powyższych organów w realizacji ich zadań będzie Zespół ds. Rozwoju Miasta i Zamówień
Publicznych Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Do jego zadań należy w m.in:
 Obsługa administracyjna Komitetu Rewitalizacji (m.in. sporządzanie protokołów
z posiedzeń Komitetu, powiadamianie członków Komitetu oraz innych zaproszonych
osób o terminie i tematyce posiedzenia, przygotowanie materiałów na posiedzenie
Komitetu)
 Opracowanie zasad i organizacja sprawnej współpracy ze wszystkim podmiotami
zaangażowanymi w realizację programu,
 Koordynowanie działań projektowych wymagających jednoczesnego zaangażowania
jednostek i spółek gminy/miasta oraz strony społecznej,
 Współpraca z komitetem rewitalizacji w sprawach związanych przygotowaniem,
prowadzeniem i oceną rewitalizacji,
 Inicjowanie projektów ujętych w programie poprzez rezerwowanie środków
w budżecie gminy, składanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich
realizację,
 Opiniowanie propozycji zmian w budżecie miasta odnośnie wartości zadań
realizowanych w ramach programu,
 Ocena projektów zgłoszonych do realizacji na obszarze objętym rewitalizacją pod
kątem osiągnięcia celów programu,
 Przygotowywanie projektów aktualizacji programu, w tym w szczególności wykazu
projektów,
 Promocja programu oraz stworzenie systemu informacji o programie i jego zasadach,
 Organizacja i wdrażanie systemu monitorowania rzeczowego i finansowego dla
programu,
 Dokonywanie okresowych przeglądów realizacji projektów, w tym wizyty na miejscu,
 Opracowanie systemu sprawozdawczości z realizacji programu,
 Sporządzanie raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji programu.
Jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania Programem było powołanie Komitetu
Rewitalizacji, którego zasady wyznaczania oraz zasady działania określiła w drodze uchwały
Rada Miejska Kwidzyna (Uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30
czerwca 2016 r.). Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z
organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Powołany został na czas
przygotowania i przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście Kwidzynie.
Zasadniczo Gminny Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Mieście Kwidzynie
wdrażany będzie w oparciu o trzy zasady:
1. Zasada partnerstwa i partycypacji – współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy
procesu, w tym przede wszystkim mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz podmiotami
sektora społecznego i gospodarczego, będącymi Partnerami Programu. Działania zwią-
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zane z zarządzaniem programem będą realizowane w oparciu o założenie współdecydowania o kształcie wprowadzanych zmian na każdym z etapów (zgłaszania problemów,
projektów aż po ich wdrażanie i ewaluację);
2. Zasada kompleksowości – realizacji przedsięwzięć dotyczących różnych sfer i typów
problemów dostrzegalnych w obszarze rewitalizacji, poszukiwania różnych możliwości
i źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wspierania i zachęcania do realizacji przedsięwzięć w ramach środków prywatnych, czy z wykorzystaniem
pracy społecznej;
3. Zasada komplementarności proceduralno-instytucjonalnej ukierunkowana na efektywne współdziałanie różnych podmiotów w oparciu o jasny podział ról i procedur.
Prace nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinny rozpocząć się natychmiast po
przyjęciu niniejszego Programu. Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu
rewitalizacji wymagać będzie szeregu działań: koordynacyjnych, organizacyjnych,
koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych

Partnerstwo i partycypacja społeczna
Jednym z najistotniejszych elementów programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych
jest Partnerstwo. Zasada partnerstwa oznacza ścisłą współpracę między instytucjami
publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz podmiotami reprezentującymi
społeczeństwo obywatelskie na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w trakcie całego
cyklu programowania obejmującego przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie i ocenę.
Istotną rolę w procesie rewitalizacji miasta Kwidzyn pełnić powinni Partnerzy. Do partnerów
rewitalizacji zaliczają się interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in.
podmioty takie jak:











mieszkańcy,
przedsiębiorcy,
właściciele nieruchomości,
spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości,
instytucje zarządzające infrastrukturą techniczną,
instytucje społeczne, w tym kościoły, parafie, związki wyznaniowe,
instytucje edukacyjne,
organizacje pozarządowe, kluby sportowe,
media lokalne
oraz inne wykazujące dobrowolną chęć współpracy.

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd miasta i poddawany dyskusji
w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu, bądź
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jego aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze
wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji,
innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób
zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach
społecznych oraz w pracach Komitetu ds. Rewitalizacji.
Przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji polegają w szczególności na:
 poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
 prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych
o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji,
wynikających z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu;
 inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między
interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji;
 wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy
w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji;
 zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości
wypowiedzenia się przez interesariuszy.
Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym
etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie).
Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym
warunkiem sukcesu.
Na etapie tworzenia programu rewitalizacji przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
z mieszkańcami miasta oraz z Zespołem ds. Rewitalizacji w formie spotkań bezpośrednich.
Efektem tych działań było uzupełnienie diagnozy o dane jakościowe, wypracowanie analizy
SWOT, wizji obszaru rewitalizacji oraz zestawów celów. Diagnoza została uzupełniona o wyniki
badań ankietowych, które przeprowadzone zostały z mieszkańcami gminy.
W kolejnym kroku zbierane były karty projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które
w zależności od szczegółowości oraz charakteru ujęte zostały na liście podstawowych lub
pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Projekt programu rewitalizacji został udostępniony do konsultacji społecznych, poprzez jego
publikację na stronach internetowych Gminy wraz z formularzem uwag.
Na etapie realizacji programu rewitalizacji powołany został Zespół ds. Rewitalizacji, który jest
ciałem doradczym i opiniotwórczym Burmistrza Kwidzyna w zakresie rewitalizacji. Jego
głównym zadaniem będzie prowadzenie monitorowania realizacji, jak też ewaluacji programu
rewitalizacji. Zespół ds. rewitalizacji powinien odbywać cykliczne spotkania, w trakcie których
omawiane będą poszczególne etapy prac nad wdrażaniem Programu rewitalizacji. Pracę
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zespołu wspomagać będzie Urząd Gminy, w szczególności poprzez zapewnienie miejsc do
spotkań oraz przygotowanie stosownych informacji, w szczególności o charakterze
monitorującym (wskaźniki produktu, rezultatu) jak też ewaluacyjnym. Istotną rolą zespołu
będzie przekazywanie informacji uzyskanych w trakcie spotkań środowiskom, które
reprezentuje i odwrotnie, przekazywanie Burmistrzowi oczekiwań i opinii tych środowisk.
Zakłada się więc, że zespół ds. rewitalizacji będzie swoistym łącznikiem pomiędzy
Burmistrzem, a interesariuszami rewitalizacji.
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Załącznik 1. Wzór ankiety konsultacyjnej

„Stare Miasto”
Ankieta związana z opracowaniem Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Miasta Kwidzyna

Szanowni Mieszkańcy,
pragniemy poznać Państwa opinię na temat poprawy jakości życia oraz ożywienia obszaru Stare Miasto. Obszar
ten obejmuje ulice:
11-go Listopada, 15-go Sierpnia, Basztowa, Batalionów Chłopskich, Błogosławionej Doroty, Braterstwa
Narodów, Chełmińska, Chopina, Dębowa, Gdańska, Górna, Grudziądzka, Katedralna, Kolejowa, Konopnickiej,
Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Magazynowa, Mostowa, Ogrodowa, Piłsudskiego, Pl. Plebiscytowy,
Podjazdowa, Słowiańska, Starozamkowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Wiślana, Zamkowa Góra, Zbożowa,
Żwirki i Wigury.
Rewitalizacja to działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, odtworzenie więzi społecznych
oraz ożywienie gospodarcze prowadzone na obszarze, na którym skupiają się negatywne zjawiska społeczne
(takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość).
Badanie jest anonimowe, a informacja uzyskana od Państwa umożliwi opracowanie programu rewitalizacji. W
dalszym etapie prac pozwoli na podjęcie starań o pozyskanie funduszy europejskich na realizację projektów.
I.

Jakie problemy techniczne, związane z jakością życia Pani/Pana zdaniem występują na obszarze Starego Miasta?
Wskaż max 3 odpowiedzi?

zły stan dróg i chodników
brak ścieżek rowerowych
brak placów zabaw, boisk
brak terenów zielonych, spacerowych
niska jakość elementów małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, wiaty autobusowe)
niedostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności
niewystarczająca ilość połączeń komunikacji miejskiej
niewystarczająca ilość miejsc parkingowych
zły stan techniczny obiektów
chaos reklamowy
inne (jakie) ………………………………………………………………………….
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II.

Jakie problemy społeczne, związane z jakością życia Pani/Pana zdaniem występują na obszarze Starego Miasta?
Wskaż max 3 odpowiedzi.

chuligaństwo, wandalizm, agresywne zachowania młodzieży
uciążliwe sąsiedztwo
słaba integracja lokalnej społeczności
uzależnienie (alkoholizm, narkomania)
przemoc w rodzinie
bezdomność
inne ……………………………………………………………………………
III.

Jakich miejsc i form aktywności brakuje Pani/Pana zdaniem na obszarze Starego Miasta? Wskaż max 3 odpowiedzi.

imprezy integrujące lokalną społeczność
miejsca do spędzania czasu wolnego (np. plac zabaw, park, świetlice dla dzieci
i młodzieży, klub osiedlowy)
placówki opieki medycznej
sklepy branżowe (np. odzieżowy, meblowy, RTV-AGD, księgarnia)
lokale gastronomiczne
placówki obsługi finansowej, placówki pocztowe
inne ……………………………………………………………………….
IV.

Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y udziałem w działaniach organizowanych w ramach programu rewitalizacji?
TAK

V.
Płeć

NIE

Metryczka
Wiek
do 18
19-30

K
M

Zawód
uczeń/student
pracujący

Wykształcenie
podstawowe / gimnazjalne
zawodowe

31-50

bezrobotny

średnie

51-60

emeryt / rencista

wyższe

pow. 60

Związek z obszarem rewitalizacji
miejsce zamieszkania
miejsce pracy/prowadzenia działalności
miejsce rekreacji, wypoczynku
klient instytucji/firm z obszaru
inne …………………………………
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Załącznik nr 2. Uproszczony plan rzeczowo – finansowy dla potrzeb procesu rewitalizacji
NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE
Utworzenie placówki
„Centrum RAZEM”

„Centrum RAZEM” to
zdeinstytucjonalizowana
placówka, która zgodnie z
identyfikowanymi potrzebami
obszaru rewitalizacji w Kwidzynie
przybierać będzie dwie formy:
1. specjalistycznej placówki
wsparcia dziennego,
2. poradni dla rodziców/członków
rodziny/opiekunów dzieci
uczęszczających do placówki
wsparcia dziennego

Miasto
Kwidzyn

 Problemy wychowawcze
dzieci i młodzieży
 Niska świadomość społeczna
dzieci i młodzieży
 Niezaradność wychowawcza
rodziców
 Patologie społeczne w śród
dzieci i młodzieży

Od 01.2018
do 12.2021.

2 400 000 zł.
Środki własne,
środki w ramach
RPO WP

„Moje Miejsce” –
międzypokoleniowa
rewaloryzacja
parków na obszarze
rewitalizacji

Przedsięwzięcie obejmuje
urządzenie (utworzenie)
publicznej przestrzeni miejskiej
(w tym terenów zieleni
publicznej) o powierzchni 0,173
ha i 0,148 ha wraz z
posadowieniem obiektów małej
architektury. Przestrzeń
publiczna, która powstanie w
ramach przedsięwzięcia będzie
publicznie dostępna i posiadać
będzie elementy wydzielonych

Miasto
Kwidzyn

 Deficyt ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych w
obszarze rewitalizacji,
 Brak miejsc publicznych
służących spotkaniom
społeczności lokalnej,
rekreacji, budowaniu więzi
społecznych,
 Brak miejsc mających wpływ
na tworzenie tzw. „klimatu
śródmieścia” i poprawę
jakości życia mieszkańców,

Od 01.2018
do 9.2018 r.

300 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

 Organizacje
pozarządowe z obszary
miasta a w szczególności
obszaru rewitalizacji,
 Biblioteka MiejskoPowiatowa w Kwidzynie
 Kwidzyńskie Centrum
Kultury
 Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej,
 Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie,



Organizacje
społeczne (NGO)
Placówki
edukacyjne z
obszaru
rewitalizacji,
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Kwidzynie .
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Adaptacja lokalu
przy Placu
Plebiscytowym na
działalność
„Centrum RAZEM”,
z przystosowaniem
dla osób
niepełnosprawnych

Opis przedsięwzięcia

obszarów dla rodzin, młodzieży i
seniorów, połączone wspólną
przestrzenią do integracji
międzypokoleniowej.
Przedsięwzięcie polegać będzie
na przystosowaniu pomieszczeń
(ok. 160 m2) w budynku przy
Placu Plebiscytowym 2 na cele
związane z działalnością
„Centrum RAZEM”.
Przedsięwzięcie ma charakter
infrastrukturalny

Podmiot
realizujący

Miasto
Kwidzyn

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.
 Niska aktywność społeczna
m.in. w zakresie
zaangażowania się w proces
odnowy miasta,
Przedsięwzięcie jest
komplementarne w stosunku
do przedsięwzięcia nr 1 i
zasadniczo koncentruje się na
rozwiązaniu problemów
lokalowych w funkcjonowaniu
placówki Centrum RAZEM.
Realizacja przedsięwzięcia
odpowiada na deficyt placówek
świadczących kompleksowe
wsparcie dzieci i młodzieży z
licznymi problemami
wychowawczymi na obszarze
rewitalizacji.

Zakres
czasowy
realizacji

Od 01.2018
do 9.2018

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

400 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów

Nie dotyczy
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów

Zakup wyposażenia
dla potrzeb
utworzenia
„Multicentrum”

Przedsięwzięcie polegać będzie
na zakupie wyposażenia na
potrzeby utworzenia
Multicentrum – ośrodka
nowoczesnej nauki, zabawy, które
będzie wykorzystane do
wspierania kompetencji
cyfrowych dzieci i młodzieży z
placówki specjalistycznej i ich
rodziców oraz osób z obszaru
rewitalizacji. Wyposażenie w
ramach Multicentrum nazywane
jest modułami i obejmuje
odrębne narzędzia wspomagania
rozwoju zainteresowań czy nauki.

Biblioteka
Miejsko –
Powiatowa
w
Kwidzynie

 zniwelowanie wykluczenia
cyfrowego mieszkańców
obszaru rewitalizacji,
 deficyt pozaszkolnych zajęć
rozwijających
zainteresowania dzieci,
młodzieży i dorosłych,
 barki w zagospodarowaniu
wolnego czasu pozaszkolnego
mieszkańców obszaru
rewitalizacji (w szczególności
dzieci i młodzieży),

Od 09.2018
do 06.2019

1 000 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

Nie dotyczy

Modernizacja
wybranych
elementów części
wspólnych
budynków
mieszkalnych
zlokalizowanych w
obszarze rewitalizacji

Na obszarze rewitalizacji działa
169 wspólnot mieszkaniowych, w
tym 8 wspólnot mieszkaniowych
w których mieszkają rodziny
objęte wsparciem MOPS Kwidzyn.
Przedsięwzięcie przyczyni się do
wsparcia wspólnot w zakresie
remontów, które dotyczą części
wspólnych (tj. elewacje, klatki
schodowe, izolacja ścian
fundamentowych, remonty
dachów, stolarka okienna i
drzwiowa, domofony,

Miasto
Kwidzyn

 Przedsięwzięcie przyczyni się
do poprawy stanu
technicznego budynków
zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji i w bezpośredni
sposób do poprawy estetyki
obszaru rewitalizacji,
 Zwiększona zostanie
relatywnie niska aktywność
wspólnot mieszkaniowych w
zakresie prac remontowych,
 Zwiększenie wiedzy wspólnot
mieszkaniowych i

Od 01.2018
do 09.2019

800 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

 wspólnoty
mieszkaniowe z obszaru
rewitalizacji,
 organizacje społeczne,
które będą realizatorami
działań promocyjnych
(na podstawie Ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie)
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

oświetlenie).

Działania edukacyjno
– informacyjne dla
mieszkańców
obszaru rewitalizacji

Modernizacja parku
między ulicami
Słowiańską Targową - Braterstwa
Narodów

Przedsięwzięcie zakłada
organizację wydarzeń
edukacyjnych i promocyjnych
towarzyszących realizacji
przedsięwzięć infrastrukturalnych
na obszarze rewitalizacji w
mieście Kwidzynie.

Miasto
Kwidzyn

Miasto
Kwidzyn

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.
mieszkańców z obszaru
rewitalizacji w zakresie
możliwości pozyskania
środków finansowych na
prace modernizacyjne
i remontowe,
 Niska aktywność społeczna
m.in. w zakresie
zaangażowania się w proces
odnowy miasta,
 Obojętność społeczna,
 Roszczeniowość mieszkańców
dotycząca inwestycji
publicznych,
 Niski poziom
odpowiedzialności za dobro
wspólne,
 Poczucie barku sprawczości
mieszkańców w sprawach
dotyczących miasta, czego
wynikiem jest niski poziom
zaangażowania w życie
publiczne,
 Deficyt ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych w
obszarze rewitalizacji o
wysokich walorach
estetycznych podnoszących

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów

2019-2021

100 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

 organizacje społeczne
(NGO)
 placówki edukacyjne z
obszaru rewitalizacji,
 miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kwidzynie
 wspólnoty
mieszkaniowe z obszaru
rewitalizacji,

Do 2019

318 000 zł

Nie dotyczy
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Ośrodek Aktywizacji
Osób w Podeszłym
Wieku
przy Stowarzyszeniu
Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej
p.w. św. Józefa w
Kwidzynie

Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zakłada
wydzielenie części pomieszczeń w
budynku przy ul. Braterstwa
Narodów 59 adaptację na
potrzeby aktywnego spędzania
czasu przez osoby starsze, często
samotne

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.

jakość centrum miasta,
 Deficyt miejsc publicznych
służących spotkaniom
społeczności lokalnej,
rekreacji, budowaniu więzi
społecznych,
 Zły stan infrastruktury
technicznej parku,
zagrażającej bezpieczeństwu
jego użytkowników,
 Utrudniony dostęp na obszar
parku dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich
oraz z wózkami dziecięcymi,
PRZEDSIĘWZIĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
Stowarzysz w Kwidzynie zauważa się deficyt
enie
instytucji świadczących usługi
Rodzin
na rzecz opieki i pomocy
Katolickich osobom starszym i samotnym.
Diecezji
Zapotrzebowanie na tego typu
Elbląskiej
usługi jest bardzo wysokie,
p.w. św.
przede wszystkim w kontekście
Józefa w
postępującego procesu
Kwidzynie
starzenia się społeczeństwa. W
obszarze objętym rewitalizacją
zdiagnozowano wysoki odsetek
osób w wieku poprodukcyjnym,
kształtujący się na poziomie

Zakres
czasowy
realizacji

Do
31.12.2020
roku

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

845 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów

 Kwidzyńskie
Stowarzyszenie
SENIORZY 50+,
 Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział
Rejonowy w Kwidzynie,
 Grupy seniorów
działające przy
organizacjach
pozarządowych np. przy
Kwidzyńskim
Towarzystwie Kultury.
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Ośrodek Wsparcia
dla Ubogich
prowadzony przez
Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej
p.w. św. Józefa w
Kwidzynie

Opis przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje
utworzenie Ośrodka Wsparcia dla
Ubogich w budynku
stanowiącego własność
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Elbląskiej p.w. św. Józefa
w Kwidzynie. Zaplanowane w
ramach przedsięwzięcia zadania
dotyczą zasadniczo prac w
zakresie adaptacji pomieszczeń i
dostosowania ich do potrzeb
Ośrodka. Powierzchnia obiektu
przewidzianego na projektowany
Ośrodek wynosi 200 m2.

Podmiot
realizujący

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

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.
wyższym od średniej krajowej
wojewódzkiej i krajowej oraz
wysoki wskaźnik obciążenia
demograficznego wykazujący
podobne tendencje. Na uwagę
zasługuje też utrzymujący się tu
na wysokim poziomie wskaźnik
liczby osób korzystających z
pomocy społecznej.
Potrzebę stworzenia
projektowanego Ośrodka
uzasadnia zauważalny problem
ludzi wykluczonych społecznie
zarówno w obszarze objętym
rewitalizacją, jak i całym
mieście. W przypadku osób
bezdomnych występuje
dodatkowo zjawisko ich
migracji. Głównymi powodami
przyznawania pomocy
społecznej w mieście Kwidzynie
a w szczególności na obszarze
rewitalizacji są: 1) ubóstwo, 2)
bezrobocie, 3)
niepełnosprawność, 4)
długotrwała lub ciężka choroba,
5) alkoholizm 6) bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów
 Komenda Powiatowa
Policji w Kwidzynie
 Zakład Neurofizjologii
Instytutu Biologii
Doświadczalnej Polskiej
Akademii Nauk w
Warszawie

od
01.07.2017
do
31.12.2020.

845 000 zł. Środki
własne, środki w
ramach RPO WP

 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.
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NAZWA OBSZARU
STARE MIASTO
Nazwa
przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Podmiot
realizujący

Jakie problemy zidentyfikowane
na etapie diagnozy rozwiązuje
planowane przedsięwzięcie?
Rezultaty bezpośr.
gospodarstwa domowego oraz
7) przemoc w rodzinie.

Źródło: Opracowanie własne

Zakres
czasowy
realizacji

Planowany koszt
wraz z podziałem
na zródła
finansowania

Potencjalne partnerstwa
wrazz określeniem roli
Podmiotów
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Załącznik nr 3. Mapa przedsięwzięć rewitalizacyjnych w mieście Kwidzynie

