1. CZĘŚĆ PLANISTYCZNA
Niniejsza część Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowi odpowiedź na wyniki
przeprowadzonej diagnozy. Nie jest to jednak wyłącznie odpowiedź bierna. W szeregu
z aspektów nie ogranicza się jedynie do tego, co wynika automatycznie z diagnozy problemów,
lecz (opierając się o zdiagnozowanych potencjałach) wychodzi naprzeciw wyzwaniom
i wyprzedza powstawanie problemów możliwych do przewidzenia w przyszłości. W związku
z tym, LPR oprócz tego, że ma swe źródło diagnozie, to opiera się na wizji, która stanowi
projekcję przyszłości.
W perspektywie do roku 2024 naczelnym celem podejmowanych działań będzie
powstrzymanie degradacji terenów znajdujących się w gorszym położeniu, poprawa jakości
życia zamieszkującej tam ludności oraz przywrócenie obszarom wskazanym przez lokalną
społeczność jako wymagających interwencji ich pierwotnych – ważnych z punktu widzenia
lokalnego rozwoju – funkcji. Urzeczywistnienie przedmiotowych celów będzie odbywało się
poprzez szereg mniejszych i większych projektów (zarówno infrastrukturalnych, jak
i „miękkich”), realizowanych w równej mierze przez samorząd gminy oraz instytucje publiczne,
jak i przez organizacje społeczne oraz przedsiębiorców i innych ważnych „aktorów” rozwoju
lokalnego. Nadrzędną ideą przyświecającą tym działaniom i organizującą aktywność lokalnej
społeczności jest wyprowadzenie wskazanego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez
usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Cele, kierunki interwencji oraz
konkretne zadania rewitalizacyjne mają doprowadzić do przemiany zdegradowanego terenu
we wszystkich pięciu aspektach:
•

•

•
•

•

społecznym – poprzez zapobieganie patologiom społecznym, takim jak alkoholizm czy
przemoc w rodzinie, marginalizacji i wykluczeniu mieszkańców pozostających w „gorszej”
sytuacji życiowej, kreowaniu zdrowych nawyków przeciwdziałających chorobom
cywilizacyjnym dzieci i osób dorosłych (otyłość, nadwaga, wady postawy, choroby
narządów ruchu i układu krążenia), odbudowywaniu więzi społecznych i rodzinnych,
aktywizacji osób starszych, zwiększeniu szans rozwojowych dzieci i dorosłych
z mniejszych i peryferyjnych ośrodków; niezwykle istotne jest również rozwijanie
i wzmacnianie trzeciego sektora, a poprzez to budowania społeczeństwa obywatelskiego;
gospodarczym – poprzez stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,
rozpowszechnianie aktywności gospodarczej, lokowanie na obszarze rewitalizacji nowych
przedsiębiorstw;
przestrzenno-funkcjonalnym – w tym zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego
stanowiącego potencjał lokalny;
technicznym – poprzez dbałość o podstawową infrastrukturę techniczną (m.in. stopień
skanalizowania, stan techniczny budynków mieszkalnych i budynków użyteczności
publicznej) – jako elementu zwiększającego atrakcyjność zamieszkania i w pewnym
stopniu ograniczającego odpływ ludności;
środowiskowym – przede wszystkim poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego
i wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, która ma zapewnić zaspokojenie potrzeb
społeczności, z uwzględnieniem przyszłych pokoleń i priorytetowym znaczeniem
zachowania, odtworzenia i rozwijania środowiska przyrodniczego.

1.1 WIZJA I CELE REWITALIZACJI
Zgodnie z wytycznymi Program Rewitalizacji zawiera w szczególności opis wizji stanu obszaru
po przeprowadzeniu rewitalizacji, a także cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki
działań służące eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych poprzednio negatywnych
zjawisk społecznych i powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych. Wizja oraz uporządkowany system celów rewitalizacji stanowią
spójną całość. Każdy z celów rewitalizacji w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości
przyczynia się do realizacji określonego fragmentu wizji, jak również wizji jako całości.

1.1.1 OPIS WIZJI OBSZARU PO PRZEROWADZONEJ
REWITALIZACJI
Poniżej zaprezentowano wizję stanu obszaru po przeprowadzonej rewitalizacji w perspektywie
roku 2024 i kolejnych lat. Została ona wypracowana w oparciu o odbyte konsultacje społeczne
i deklarowane aspiracje lokalnej wspólnoty. Wypracowana przy współudziale społeczności
lokalnej wizja obszaru rewitalizacji jest spójna z wizją rozwoju całej gminy definiowanej na
poziomie obowiązującej strategii gminy. Świadczy to o spójności wizji rozwoju oczekiwanej
przez społeczność lokalną, jak i definiowanej przez władze gminy na poziomie dokumentów
strategicznych.
WIZJA OBSZARU REWITALIZACJI W 2023 ROKU
W roku 2023 panuje ogólne poczucie ożywienia i stopniowego odradzania się obszaru
rewitalizacji, który staje się przyjazną przestrzenią do życia, dobrym miejscem do
zamieszkania oraz ciekawą atrakcją na turystycznej mapie Lubelszczyzny. Mieszkańcy
i użytkownicy obszaru rewitalizacji odczuwać będą pozytywne skutki kompleksowych działań
rewitalizacyjnych w różnych sferach życia. Obszar rewitalizacji, to z jednej strony przestrzeń
dogodnych warunków życia dla zamieszkującej tam ludności, z drugiej zaś to teren kumulacji
pozytywnej energii, która przyciąga pozostałych mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych.
Dzięki budowie i utrwalaniu więzi sąsiedzkich i mnogości oddolnych małych inicjatyw
wzmocniono spójność społeczną. Regularnie wzrasta liczba przedsięwzięć indywidualnych
i wspólnych. Na nowo odżył patriotyzm lokalny. Mieszkańcy odzyskali poczucie, że małe
sukcesy też się liczą i są doceniane. Otoczenie pięknieje nie tylko dzięki inwestycjom
publicznym, ale przede wszystkim w efekcie odbudowanej zaradności i inicjatywie samych
mieszkańców. Odżyły przestrzenie publiczne, które teraz stanowią miejsce spotkań
społeczności lokalnej i integracji międzypokoleniowej. Są przyjaznymi i bezpiecznymi
miejscami spędzania wolnego czasu, rekreacji, ale także prowadzenia działalności
społecznej. Poza tym, dzięki prowadzeniu działań rewitalizacyjnych, przy aktywnym
współudziale lokalnej społeczności, na nowo odżyła świadomość, że mają oni realną
możliwość współdecydowania i kształtowania otaczającej rzeczywistości.
Choć zjawisko wykluczenia społecznego całkowicie nie znikło, to jest ono cały czas
stopniowo ograniczane. W wyniku skoordynowanych przedsięwzięć dotyczących wsparcia
mieszkańców z grup defaworyzowanych – ubogich, długotrwale bezrobotnych, rodzin
z problemami, osób niepełnosprawnych, seniorów – natężenie negatywnych zjawisk
społecznych uległo zmniejszeniu. Stworzone warunki oraz zagwarantowane instrumenty
umożliwiają im powrót do życia społecznego i obywatelskiego.

Wzmocniła się zaradność gospodarcza i społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Operatywna i zintegrowana społeczność w pełni wykorzystuje walory przyrodnicze terenu,
jego zasoby naturalne oraz dziedzictwo kulturowe do rozwoju społeczno-gospodarczego.
Nowe pokolenia mieszkańców obszaru rewitalizacji mają dużo większą (niż obecne)
świadomość w zakresie prawidłowych postaw i zachowań ekologicznych, jak również
zdrowego trybu życia. Przeświadczone są również o wartości i konieczności kształcenia
ustawicznego (Long Life Learning). Drogą do zwiększenia kapitału społecznego było
maksymalizowanie szans edukacyjnych poprzez inwestowanie w rozwój nowoczesnej bazy
oświatowej (m.in. pracownie tematyczne, ICT), jak również rozbudowanie oferty edukacyjnowychowawczej kierowanej do młodzieży (Józefowskie Centrum Edukacyjne).
Instytucje publiczne prężnie współpracują, zarówno z podmiotami prywatnymi, jak
i organizacjami społecznymi, a model wielopłaszczyznowego zarządzania oraz dojrzałe formy
partycypacji społecznej stanowią stały element zarządzania „sprawami publicznymi”. Całość
tych czynników wpływa pozytywnie na zmianę wizerunku nie tylko obszaru rewitalizacji, lecz
całej gminy. W 2023 roku wszystkie grupy społeczne na obszarze rewitalizacji odczuwać będą
realne efekty bezpośrednich i pośrednich działań integrujących całość społeczności.
Widoczne będą efekty większości przedsięwzięć zawartych w niniejszym programie.
Jednocześnie cześć z nich będzie jednak jeszcze trwała, ponieważ siedmioletnia
perspektywa, mimo pozornie długiego czasu, jest niewystarczająca na dokończenie
ambitnych, wieloletnich działań.

1.1.2 STRUKTURA CELÓW REWITALIZCJI
W świetle wytycznych cele rewitalizacji winny być wytypowane w taki sposób, aby implikowały
następnie kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk
ujawnionych w diagnozie. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powinno z kolei polegać
na wykorzystaniu zidentyfikowanych potencjałów.
W ramach Programu Rewitalizacji dla gminy Józefów na lata 2017-2023 wskazano
trójstopniową strukturę celów podporządkowaną wizji obszaru rewitalizacji. Zdefiniowano trzy
cele strategiczne przyporządkowane celowi głównemu oraz układ szeregu celów operacyjnych
przyporządkowanych celom strategicznym. Strukturę celu głównego oraz celów
strategicznych niniejszego dokumentu należy, w całym okresie jego obowiązywania, traktować
jako stałą. W miarę możliwości powinna ona także być utrzymana w kolejnym programie
opracowywanym po 2023 roku. Tymczasem cele operacyjne mogą podlegać zmianom (być
dołączane lub wykreślane z programu po ich ewentualnym zrealizowaniu) w trybie
śródokresowej aktualizacji Programu Rewitalizacji.

Rysunek 1 Ideowy schemat struktury celów rewitalizacji gminy Józefów

CEL GŁÓWNY

Źródło: Opracowanie własne

Cel główny procesu rewitalizacji określa zakres niezmiennego kierunku działań samorządu
gminy Józefów w perspektywie długoletniej. Przedmiotowy cel stanowi odpowiedź na
zdefiniowane problemy w długoterminowej perspektywie rozwoju, wskazując na korzyści
oczekiwanych przemian płynące dla wszystkich mieszkańców.
CEL GŁÓWNY:
„OŻYWIĆ” OBSZAR REWITALIZACJI I JEGO MIESZKAŃCÓW

Wyżej zaprezentowany główny cel rewitalizacji jest wielowątkowy i wielowymiarowy. Zakłada
on „ożywienie” i rozbudzenie potencjału tkwiącego w obszarze rewitalizacji oraz
zamieszkującej tam ludności, czego efektem będzie wyprowadzenie obszaru ze stanu
kryzysu. Zniwelowane zostaną zjawiska, które spowodowały jego degradację. Działania
podejmowane w ramach rewitalizacji będą przede wszystkim skupiały się na przeciwdziałaniu
problemów społecznych. Pozostałe przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym,
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym czy środowiskowym mają za zadanie wspomagać
przeciwdziałanie problemom społecznym.
Cele rewitalizacji oraz kierunki rozwoju obszarów rewitalizacji zostały wyznaczone na
podstawie zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb skumulowanych na obszarze
zdegradowanym. Bezpośrednią inspiracją do ich powstania były wyniki prac mieszkańców
podczas prowadzonych konsultacji społecznych.
Ogółem wyznaczono 3 cele strategiczne oraz 9 celów operacyjnych. Struktura przyjętych
w niniejszym Lokalnym Programie Rewitalizacji celów strategicznych i podporządkowanych im
celów operacyjnych przedstawia się następująco:
Rysunek 2 Cele strategiczne i cele operacyjne
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Źródło: Opracowanie własne na konsultacji społecznych

❖ Cel strategiczny 1. Osiągnąć spójność społeczną
Spójność społeczna to (m.in. w rozumieniu Rady Europy) możliwość zaspakajania przez
społeczeństwo stosunkowo wysokiej jakości życia wszystkim swoim członkom oraz
zmniejszenie różnic i unikanie nierówności społecznych. W tym znaczeniu społeczeństwo
spójne to wspólnota wolnych, wspierających się nawzajem ludzi, którzy dążą do zbiorowych
celów metodami demokratycznymi. Spójność społeczna nie koncentruje się wyłącznie na
zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa. Jej fundamentem jest tworzenie solidarności
w społeczeństwie, tak aby zminimalizować wykluczenie, zwalczać je za pomocą prewencji.
W praktyce istotą spójności społecznej jest budowanie takich relacji społecznych, aby
naturalna różnorodność wzbogacająca społeczeństwo nie prowadziła do podziałów
generujących nieufność i wrogość między grupami społecznymi.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że spójność społeczna nie jest stanem, który można
osiągnąć raz na zawsze. Budowanie spójności społecznej opiera się raczej na procesie
dążenia do eliminacji nierówności, które pojawiają się zawsze tam, gdzie występuje
niejednakowy rozkład dóbr, bądź ograniczony dostęp do korzystania z nich.
Pierwszy cel strategiczny skupia się głównie na zmniejszeniu poziomu bezrobocia,
przeciwdziałaniu ubóstwu oraz jego dziedziczeniu, ograniczaniu skali wykluczenia
społecznego, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz tworzeniu warunków do
wszechstronnego rozwoju zarówno dzieci i młodzieży, jaki i osób dorosłych. Niezwykle

istotnym kierunkiem działań będzie również budowanie zaangażowania obywatelskiego we
wspólne dobro oraz umacnianie kapitału społecznego.

✓ Cel operacyjny 1.1 Zredukować stopień ubóstwa i wykluczenia
społecznego
Aktywne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym stanowi odpowiedź na
problemy oraz potrzeby zidentyfikowane zarówno na poziomie analizy danych obiektywnych,
a w konsekwencji także przeprowadzonej delimitacji, jak również wyartykułowane w procesie
uspołeczniania LPR na etapie jego tworzenia. Główne kierunki działań w sferze polityki
społecznej będą zatem skierowane na skuteczne planowanie docelowych ścieżek
ograniczających wykluczenie społeczne, jak i ubóstwo, które pomimo identyfikowania go jako
problem, może być ujmowane w kategoriach skutku (np. bierności społecznej, zawodowej,
zdrowotnej itp.). Na obszarze rewitalizacji intensywnie rozwijane i wspierane będą usługi
społeczne, takie jak ośrodki pomocy dla grup defaworyzowanych (m.in. osób starszych czy
osób z niepełnosprawnościami) oraz wszelkie formy pracy z dziećmi i młodzieżą, nakierowane
na przerwanie cyklu dziedziczenia ubóstwa. Poza tym wdrażane będą nowe modele pracy
środowiskowej z rodziną, w których obecne są nie tylko elementy interwencji w zastane
problemy, ale i profilaktyka. Dla dobra rodziny, które jest naturalnym środowiskiem rozwoju
i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, które potrzebują szczególnej
ochrony i pomocy ze strony dorosłych, konieczne jest wspieranie rodzin, w tych przypadkach,
kiedy własne zasoby i możliwości nie wystarczają, aby pokonać sytuacje trudne lub kryzysowe.
Podstawowym założeniem działań prowadzonych na rzecz rodzin wymagających pomocy
będzie przeświadczeniem, o tym że zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo –
wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe
funkcjonowanie. Ponadto kontynuowane będą działania wspierające rodziny wielodzietne,
które o wiele częściej niż inne gospodarstwa domowe, żyją nie tylko poniżej minimum
socjalnego, ale również poniżej minimum egzystencji (system świadczeń rzeczowych,
pieniężnych i innych mechanizmów ekonomicznego wsparcia dla rodzin m.in. dożywianie
dzieci). Efektywność prowadzenia wsparcia w obszarze polityki społecznej będzie poległa
m.in. na przechodzeniu od systemu opiekuńczego do modelu opartego na zasadzie
pomocniczości m.in. poprzez zawierane kontrakty socjalne. Właściwy charakter pomocy
i integracji społecznej przyczyni się do kształtowania postawy aktywności i unikaniu
negatywnych skutków uzależniania się beneficjentów pomocy od świadczeń społecznych.
Przeprowadzone usługi aktywnej integracji, przy procesie podnoszenia kompetencji życiowych
oraz pozyskiwania umiejętności społecznych, umożliwią docelowo powrót do życia
społecznego.
Działania uwzględnią także aktualne trendy demograficzne i związane z nimi zmiany
zapotrzebowania na określone usługi. W związku ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa,
wzrostem długości życia oraz dużą liczbą osób niepełnosprawnych, w naturalny sposób
zwiększa się popyt na usługi z zakresu pomocy osobom niezdolnym do samodzielnego
funkcjonowania. Wdrożone zostaną przedsięwzięcia mające na celu poszerzenie katalogu
ofert usługowych dla zabezpieczenia potrzeb najstarszej grupy mieszkańców oraz działania
wspierające utrzymanie jak najlepszej sprawności życiowej (wsparcie rehabilitacyjne,
medyczne, pielęgnacyjne i socjalne). Budowanie przestrzeni do spotkań i działań
międzypokoleniowych, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, jako
aktywnych, dążących do doskonalenia swoich umiejętności, przy udziale administracji

publicznej, sektora prywatnego i NGO, wpłynie na przełamywanie negatywnych stereotypów
związanych z fizycznymi aspektami starzenia się oraz będzie zapobiegać samotności
i wykluczeniu osób starszych i niepełnosprawnych.
Wśród narzędzi kształtowania właściwych postaw obywatelskich i zdrowotnych, jak również
przeciwdziałania patologiom społecznym (takim jak alkoholizm czy chuligaństwo) jest
aktywność ruchowa. Tworzenie samej infrastruktury nie jest jednak wystarczające, konieczne
jest również zapewnienie atrakcyjnej oferty, która wpłynie na zmianę niekorzystnych
przyzwyczajeń i budowanie w kolejnych pokoleniach mieszkańców obszaru rewitalizacji „innej
już świadomości”. Oprócz organizacji aktywności ruchowej przewidziane zostały także
działania w zakresie animacji społecznej o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz
związanym z profilaktyką zdrowotną.
Niezwykle istotnym elementem przedmiotowego celu jest rozwój systemu poradnictwa
psychologicznego poprzez utworzenie na obszarze rewitalizacji punktu prowadzenia takiego
poradnictwa. Wobec zwiększającej się stale liczby mieszkańców borykających się z rożnego
rodzaju problemami i zaburzeniami o podłożu psychicznym rozwój tego rodzaju usług
publicznych jest niezbędny. Podstawowym celem realizacji tego rodzaju poradnictwa
specjalistycznego jest poprawa jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój
i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego,
grupowego, rodzinnego, zawodowego, itp.
WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- rozwinąć na obszarze rewitalizacji usługi społeczne, takie jak np. placówki wsparcia dla
seniorów czy osób z niepełnosprawnościami
- aktywnie wspomagać wszelkie formy pracy z dziećmi i młodzieżą nakierowane na przerwanie
cyklu dziedziczenia ubóstwa
- aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu z życia
społecznego i obywatelskiego grup defaworyzowanych
- tworzyć warunki do społecznej i zawodowej aktywności osób niepełnsprawnych
- realizować zawierane kontrakty socjalne, których celem będzie przezwyciężanie trudnych
sytuacji życiowych, a także wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej
osób i rodzin
- tworzyć nowe spółdzielnie socjalne, dające szansę na zatrudnienie osobom z grup
defaworyzowanych
- zmniejszać poziom uzależnienia od korzystania z pomocy społecznej
- wspierać wszelkie formy aktywizacji środowisk i osób, w tym poprzez animację kultury
i sportu, oraz pobudzanie do żywego uczestnictwa w życiu społecznym: aktywności
kulturowych, ekologicznych, sportowych, edukacyjnych, prozdrowotnych i profilaktycznych
- wspierać rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
- podnieść poziom bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez: zaspakajanie potrzeb
mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia, wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami
uzależnień i przemocy w rodzinie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej w tym
zakresie
- rozwinąć system poradnictwa psychologicznego
- zorganizować punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

✓ Cel operacyjny 1.2 Stwarzać impulsy do aktywności zawodowej
Główne kierunki działań skoncentrowanych wokół powyższego celu wychodzą naprzeciw
zidentyfikowanym problemom w zakresie niewystarczającej aktywności zawodowej
mieszkańców obszaru. Ze względu na to, że niski poziom wykształcenia oraz niedopasowanie
posiadanych kwalifikacji do wymagań pracodawców stanowią istotną barierę w poszukiwaniu
zatrudnienia, konieczne jest również wdrożenie wśród mieszkańców nie tylko obszaru
rewitalizacji, lecz również całej gminy, idei koncepcji uczenia się przez całe życie (Life - Long
Learning). Kształcenie ustawiczne jest warunkiem rozwoju jednostki, niezbędnym do
zapewnienia integracji społecznej i wyrównywania szans życiowych, a także zmniejszania
problemu marginalizacji.
Konieczne jest szerokie wykorzystanie wachlarza instrumentów oferowanych przez służby
zatrudnienia w ramach „Ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy” , ze
szczególnym ukierunkowaniem na wspieranie bezrobotnych zagrożonych w największym
stopniu oddaleniem od rynku pracy lub niegotowych do podjęcia zatrudnienia, jak również
wspieranie realizacji działań doradczych i szkoleniowych koordynowanych przez organizacje
pozarządowe i partnerów rynku pracy. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć z zakresu
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy tj. m.in.: kobiet wracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, osób
w wieku 50+, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, obejmujących naukę
obsługi komputera, języków obcych itp.
Istotnym kierunkiem działań w ramach powyższego celu operacyjnego będzie dążenie do
poprawy efektywności systemu doradztwa zawodowego – zarówno na etapie nauki szkolnej,
jak i dla dorosłych mieszkańców obszaru. Inicjatywy podejmowane w tym zakresie przyczynią
się do podniesienia jakości i adaptacyjności zasobów pracy.
Skoordynowane działania ukierunkowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru
będą sprzyjały zatrzymaniu negatywnych trendów, związanych z zarobkowym odpływem
migracyjnym zwłaszcza młodych osób, negatywnie wpływającym na perspektywy rozwojowe
regionu. Wyposażeni w odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, dopasowane do potrzeb
lokalnego rynku pracy, mieszkańcy obszaru będą mieć możliwość znalezienia zatrudnienia,
które umożliwi im dochód, realizację aspiracji zawodowych, a także pozostanie w miejscu
zamieszkania.

WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- tworzyć warunki do skutecznej aktywizacji zawodowej poprzez wspieranie bezrobotnych
i poszukujących pracy
- wspierać aktywizację zawodową mieszkańców poprzez podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i zdolności do podjęcia pracy wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji
- obniżać podatki i wspierać przedsiębiorstwa w postaci dodatkowych środków na
zatrudnienie pracowników
- promować kształcenie ustawiczne jako metodę niwelowania niedopasowania kształcenia do
wymagań rynku pracy
- rozwijać spójny system doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży szkolnej
- wspierać organizację i realizację szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji grup defaworyzowanych (m.in. osób powyżej 50 r. ż., niepełnosprawnych,

młodych osób niepracujących i nieuczących się), w szczególności w zakresie nowoczesnych
technologii oraz kompetencji językowych

✓ Cel operacyjny 1.3 Zapewnić mieszkańcom możliwość wszechstronnego
rozwoju

Wykształcenie i kompetencje są ważnym wskaźnikiem szans życiowych. To właśnie dlatego
edukacja jest jednym z podstawowych instrumentów zwiększania szans na rynku pracy
i przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Dysponowanie odpowiednimi
kompetencjami pełni coraz ważniejszą rolę na rynku pracy. Ma ono także szerszy wymiar,
wiążący się z uczestnictwem w życiu społecznym i obywatelskim oraz szeroko rozumianą
jakością życia. Nowoczesny model edukacji wymaga tego, ażeby umożliwić coraz większej
liczbie osób nie tylko uzyskanie świadectwa lub dyplomu, ale zdobycie przez nich określonego
zasobu wiedzy i umiejętności. Niezwykle istotne jest aby proces edukacyjny obejmował
również zakres kompetencji wynikających z uzgodnionej przez Unię Europejską listy tzw.
„kompetencji kluczowych”, obejmujących: porozumiewanie się w języku ojczystym,
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się,
kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość
i ekspresję kulturalną. Sednem wyodrębnienia ww. kompetencji jest przeświadczenie, że
decydują one o możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym i obywatelskim –
służąc nie tylko powodzeniu jednostek, ale też przyczyniając się do budowania kapitału
społecznego i rozwoju gospodarczego. Bez wątpienia działania służące poprawie jakości
nauczania służą spójności społecznej – przyczyniają się do poprawy umiejętności wszystkich
uczniów, w tym również uczniów zagrożonych ryzykiem osiągania niskich wyników np.
pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym czy tych, którzy osiągają
z różnych przyczyn słabe wyniki w nauce lub mają zdiagnozowane specjalne potrzeby
edukacyjne. Poza tym działania instytucji edukacyjnych winny przyczyniać się do integracji
społecznej grup i osób marginalizowanych.
W związku z powyższym poprawa efektywności kształcenia i rozwijania potencjału uczniów to
jedne z głównych kierunków działań skupionych wokół niniejszego celu. W najbliższych latach
prowadzony będzie stały rozwój bazy oświatowej. Stan techniczny budynków szkolnych, ich
wyposażenia oraz dysponowanie odpowiednimi pomocami dydaktycznymi, to podstawowe
czynniki współtworzące warunki organizacyjne szkoły. Odpowiednio wyposażone pracownie,
wykorzystujące innowacyjne systemy multimedialne oraz innowacyjne pomoce dydaktyczne,
pozwolą usprawnić i uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne oraz bezpośrednio włączyć dzieci w proces
edukacyjny.
Poza tym zostaną podjęte inicjatywy ukierunkowane na dostosowanie kompetencji uczniów
do wymogów zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz społecznej, związanych
z koniecznością posługiwania się narzędziami IT, bardzo dobrą znajomością przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, znajomością języków obcych itp. Wsparcie będzie
obejmowało realizację programów edukacyjnych, w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
wychowawczymi, jak i uczniów szczególnie uzdolnionych. Rozwijanie kreatywności uczniów

będzie się odbywało z wykorzystaniem np. debat szkolnych, edukacji medialnej, przy
równoległym prowadzeniu działań rozwijających edukację kulturalną i artystyczną, a także
rozszerzaniu cyfryzacji szkół.
Podniesienia jakości nauczania w szkołach wpłynie na osiągnie lepszych wyników w nauce
przez uczniów, którzy uzyskają dzięki temu większe szanse na kontynuowanie edukacji,
a w przyszłości również podjęcie zatrudnienia. Promowanie wartości edukacji zaszczepi
w uczniach ideę uczenia się przez całe życie, jako sposobu na rozwijanie siebie i swoich
możliwości.
Jednym z kluczowych zadań w sferze oświaty będzie przeformułowanie, zgodnie
z oczekiwaniami lokalnej społeczności, dotychczas prowadzonej edukacji na poziomie
ponadgimnazjalnym. Niezwykle istotne w tej kwestii będzie stworzenie nowej oferty
edukacyjnej przy uwzględnieniu zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Z jednej strony
pozwoli to na kontynuowanie tradycji „szkolnictwa średniego” w Jozefowie, z drugiej zwiększy
szansę mieszkańców, w tym w szczególności z obszaru rewitalizacji, na uzyskanie
zatrudnienia. Podstawowym zamierzeniem nowej placówki oświatowej będzie przygotowanie
uczniów do płynnego przejścia z systemu edukacji do pracy zawodowej, dzięki zastosowaniu
kształcenia dualnego – odpowiadającego potrzebom gospodarki i realizowanego we
współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Taki model
kształcenia wpływa na większe związanie pracodawcy z uczniem oraz gwarantuje uczniom
dostęp do najnowszych technologii poprzez transfer wiedzy branżowej organizowany
w różnych formach. Jednocześnie należy podkreślić, że to właśnie rynek pracy jest jednym
z podstawowych odbiorców efektów systemu edukacji. Oferowane przez instytucje edukacyjne
ścieżki i możliwości uczenia się mają wpływ na szanse zatrudnienia, możliwości rozpoczęcia
aktywności zawodowej czy uzyskiwane wynagrodzenie. Edukacja kształtuje zarówno
kompetencje ogólne, jak i pozwala na uzyskanie konkretnych kwalifikacji, w tym zawodowych,
poszukiwanych przez pracodawców.
Wśród mnogości i wieloaspektowości zagadnienia procesu edukacyjnego prowadzonego na
obszarze rewitalizacji pojawia się również wątek edukacji ekologicznej i zdrowotnej. Zarówno
pierwsza, jak i druga prowadzona jest w sposób rozproszony przez różne placówki (szkoły,
instytucje ochrony zdrowia, instytucje publiczne). Jednocześnie przeprowadzona diagnoza
wykazał, że w sferze tej istnieją poważne braki. Zarówno mieszkańcy obszaru rewitalizacji, jak
i pozostałej części gminy, charakteryzują się niewystarczającą świadomością ekologiczną
(m.in. w zakresie sposobów i możliwości poprawy efektywności energetycznej czy wpływu
działalności ludzi na postępujące zmiany klimatu). Negatywne przyzwyczajenia oraz
nieprawidłowe postawy konsumenckie mieszkańców powodują problemy nie tylko w skali
lokalnej (np. przekroczenia jakości powietrza – benzo(a)piernu w pyle zawieszonym PM10),
lecz wywołują również skutki o charakterze globalnym. Niska świadomość nie pozostaje także
bez konsekwencji zarówno dla życia mieszkańców, jak i ich zdrowia. Jak wskazują liczne
badania m.in. występujące w powietrzu zanieczyszczenia, powstające w związku
z eksploatacją urządzeń grzewczych, mogą zwiększać ryzyko zachorowalności i śmiertelności
z powodu chorób płuc i układu krążenia, a także zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów.
Poza tym niezwykle istotnym elementem przedmiotowego celu będzie zwieszenie
świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez prowadzenie działalności w zakresie promocji
zdrowia (w tym zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie uzależnieniom i różnego rodzaju
chorobom cywilizacyjnym, profilaktyki nowotworów) oraz upowszechniania zachowań

prozdrowotnych (prowadzących m.in. do zmniejszania problemu otyłości i nadwagi oraz
chorób jamy ustnej i zębów wśród dzieci i młodzieży).
Ostatnim z elementów będzie edukacja seniorów, ważna nie tylko dla samych seniorów, lecz
również tworząca wzorce dla młodzieży. Podstawowym jej założeniem nie będzie dążenie do
uzyskania stopnia naukowego, lecz poprawa swoich możliwości rozwojowych. W szczerszej
perspektywie, tego rodzaju przedsięwzięcia, prowadzą do poprawy samopoczucia jak również
jakości życia seniorów. W tym kontekście, nauczanie staje się działalnością społecznoedukacyjną, gdzie bardziej formalne, pozaformalne i nieformalne działania są wymieszane.
Nabywana przez słuchaczy wiedza jest ważna, ale nie należy zapominać o innych
umiejętnościach, postawach i celach takich jak, socjalizacja, integracja, adaptacja
w społeczeństwie, aktywne obywatelstwo. Przedmiotowa edukacja będzie stanowiła jeden
z filarów wdrażanej koncepcji „aktywnego starzenia się” w obszarze rewitalizacji. Z jednej
strony przyswajanie nowej wiedzy i jej aktualizowanie oraz nabywanie i rozwój nowych
umiejętności wpłyną na utrzymanie atrakcyjności osób starszych na rynku pracy. W tym sensie
edukacja przyczyni się do ogranicza zakres wykluczenia ekonomicznego i społecznego osób
starszych. Z drugiej natomiast kontynuacja edukacji przez osoby starsze będzie pełnić także
funkcję społeczną. Po pierwsze – uczestnictwo w tego rodzaju działaniach daje osobom
starszym poczucie inkluzji oraz ułatwia nawiązywanie nowych i utrzymywanie
dotychczasowych więzi społecznych. Po drugie – nauka pomaga zwiększyć świadomość
i wiedzę na temat zdrowia, zdobyć umiejętności obsługi nowoczesnych technologii
codziennego użytku (np. Internetu, elektronicznej bankowości), co wpływa na zachowanie
przez osoby starsze niezależności i autonomii. Ponadto aktywność edukacyjna osób starszych
wpływa na ocenę tej grupy w otoczeniu. Umożliwia przełamywanie stereotypowego wizerunku
osoby starszej: niesamodzielnej, niedołężnej, społecznie izolowanej i izolującej się. Daje
również pozytywne wzorce młodszym pokoleniom w zakresie niezbędności prowadzenia
kształcenia ustawicznego.
WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju
- stworzyć warunki niezbędne do prowadzenia nowoczesnego procesu edukacyjnego
- rozwijać w ramach kształcenia ogólnego kluczowe kompetencje wśród uczniów (np.
w zakresie informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych) oraz tzw. kompetencji
społecznych (kreatywność i logiczne myślenie, innowacyjność, praca zespołowa)
- nawiązywać współpracę partnerską ze szkołami za granicą
- aktywnie wspierać inicjatywy w zakresie edukacji pozaformalnej i nieformalnej,
zwiększającej potencjał sukcesu osobistego
- przeformułować dotychczas prowadzoną formę edukacji ponadgimnazjalnej
- rozbudować system edukacji ekologicznej i zdrowotnej
- zapewniać warunki do kontynuowania rozwoju osobistego przez seniorów
- stworzyć warunki do przekazywania wiedzy i umiejętności przez seniorów młodszym
pokoleniom

✓ Cel operacyjny 1.4 Budować wspólnotę społeczeństwa
Aktywność
społeczna,
a
zwłaszcza
aktywność
organizacyjna,
jest
jednym
z elementów kapitału społecznego w każdym środowisku. Zaangażowanie ludzi, wzajemne
zaufanie oraz więzi lokalne są potrzebne do budowania silnych, upodmiotowionych struktur
pośrednich pomiędzy państwem a społeczeństwem. Ten rodzaj aktywności upowszechnia
postawy odpowiedzialności za własne środowisko życia, postawy współdziałania oraz tworzy
ramy, w których mogą rodzić się i rozwijać więzi społeczne prowadzące do wspólnych
inicjatyw.1
Aktywność społeczna mieszkańców obszaru połączona z ich rzeczywistym zaangażowaniem
w procesy współdecydowania o jego losach, będzie stanowiła podstawę do budowania
wspólnoty społeczeństwa. Będzie też ważnym czynnikiem integrującym tą społeczność,
przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju kapitału społecznego. Zaangażowanie
obywateli w życie publiczne powinno dotyczyć nie tylko udziału w podejmowaniu decyzji, ale
także wykonywaniu tych decyzji, a więc udziału w realizacji zadań publicznych. Konieczne jest
budowanie rzeczywistych możliwości dialogu społecznego, uzupełnionego przez mechanizmy
szerokich konsultacji publicznych. Bardzo ważna w tym zakresie będzie również bieżąca
współpraca gminy z istniejącymi na jej obszarze organizacjami pozarządowymi oraz
wspieranie klimatu aktywności społecznej poprzez upraszczanie procedur związanych
z zakładaniem nowych stowarzyszeń, fundacji. Oprócz tego znaczący będzie mechanizm
zlecania realizacji usług publicznych przedmiotowym organizacjom.
Podstawowym zadaniem na obszarze rewitalizacji będzie budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, rozumianego jako społeczeństwo świadome, z poczuciem odpowiedzialności,
współpracujące na rzecz środowiska lokalnego i współdecydujące o kierunkach rozwoju
swojego otoczenia. W rozumieniu tym, społeczność lokalna jest nie tylko adresatem, ale także
współkreatorem rozwiązań i działań podejmowanych na rzecz wspólnoty. Szczególnie istotne
dla rozwoju i budowania społeczeństwa obywatelskiego jest tworzenie warunków
sprzyjających i umożliwiających jego rozwój. Należy zwrócić szczególną uwagę na takie
czynniki jak zaufanie, zakorzenienie w systemie wartości i więzi międzyludzkich, a także
tolerancję, współpracę i wzajemność. W oparciu o te czynniki możliwe jest budowanie kapitału
społecznego, który w połączeniu z kapitałem finansowym, stanowić będzie podstawę dla
rozwoju obszaru rewitalizacji.
Ważnym elementem prowadzącym do budowania wspólnoty społeczeństwa będzie szeroko
rozumiana edukacja obywatelska. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji winni być obywatelami
świadomymi swoich praw, odpowiednio przygotowanymi do realizacji życiowych pomysłów
i planów. Nie chodzi tutaj wyłącznie o nabycie praktycznej wiedzy, lecz również wykształcenie
proaktywnej i przedsiębiorczej postawy oraz umiejętności społecznych pozwalających działać
w każdych warunkach społeczno-gospodarczych. Niezwykle istotne w tym zakresie jest
również rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych.
Podstawowym warunkiem budowania tożsamości społecznej jest wzbudzenie
przeświadczenia o niezbędności i potrzebie ochrony oraz pielęgnowania dziedzictwa i tradycji
lokalnych. Świadomość, że jest się odpowiedzialnym dziedzicem dóbr kultury, wzbudza
emocjonalny stosunek do swojej miejscowości, rodzi poczucie wspólnoty i gotowość do
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podejmowania nowych inicjatyw na rzecz lokalnego rozwoju. Z tego też względu, w ramach
wiodących kierunków działań przedmiotowego celu, lokalne dziedzictwo będzie ujmowane
w szerokim aspekcie. Mowa tu zarówno o trudniejszym do opisania i zlokalizowania dziedzictwie niematerialnym (np. obrzędy, rytuały, zwyczaje, stroje, muzyka, pieśni, tradycje
życia sąsiedzkiego), jak i materialnych składnikach dziedzictwa obszaru m.in.: obiektach
zabytkowych. Dziedzictwo, którego wartość potrafimy określić, a także wypromować i stale
udostępniać, staje się produktem. Stąd jednym z kierunków polityki rewitalizacji będzie
kreowanie i promocja marki obszaru, za pomocą których przekazywane będą otoczeniu
informacje uwypuklające atuty, atrakcje, osiągnięcia i zamierzenia. Wśród narzędzi
prowadzących do kreowania marki będzie rozwój oferty kulturalnej, w tym wydarzeń
kulturalno-rozrywkowych, w szczególności o znaczeniu ponadlokalnym z wykorzystaniem
zrewitalizowanej infrastruktury. Marka stanie się ważnym czynnikiem rozwoju, pozwalającym
tworzyć miejsca pracy i źródła dochodu dla mieszkańców, szczególnie w dziedzinie turystyki
czy wytwarzania produktów regionalnych. Nadrzędnym celem będzie wykreowanie przewagi
konkurencyjnej obszaru, w stosunku do innych miejscowości rekreacyjno-turystycznych
w regionie. Całe otoczenie związane z marketingiem produktów regionalnych będzie pobudzać
rozwój lokalny i aktywizować gospodarczo teren.
Na obszarze rewitalizacji jednym z problemów natury społecznej jest częściowo niskie
poczucie bezpieczeństwa, na które wpływ ma zarówno czynnik ludzki jak i infrastruktura
techniczna (np. oświetlenie, monitoring, itp.). Stąd jednym z obszarów interwencji będzie
włączenie mieszkańców we wspólny proces monitoringu obywatelskiego, polegającego na
inicjowaniu przez mieszkańców działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Komunikacja
pomiędzy władzami gminnymi, a mieszkańcami umożliwi poznanie potrzeb, a także da szansę
na reakcję i wprowadzenie realnych zmian w przestrzeni, które spotkają się z akceptacją
społeczną.

WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- przezwyciężyć bierność wobec lokalnych procedur demokratycznych
- zwiększać zakres „spraw”, w których decyzje zapadają przy czynnym udziale społeczności
lokalnej
- wspierać samorządności mieszkańców
- rozwinąć edukację obywatelską
- popularyzować i pielęgnować dziedzictwo i tradycje lokalne
- rozwijać tożsamość społeczną
- wykreować i promować markę obszaru
- zwiększyć poziom bezpieczeństwa publicznego

❖ Cel strategiczny 2. Zmienić wizerunek obszaru rewitalizacji
Zmiana wizerunku obszaru rewitalizacji przy wykorzystaniu jej niezaprzeczalnych potencjałów,
stanowi niezwykle istotny czynnik rozwoju nie tylko tego obszaru, lecz również całej gminy.
Poza tym rzutuje na powodzenie pozostałych działań rewitalizacyjnych – na zwiększenie
szans urzeczywistnienia się dwóch równoległych celów strategicznych (spójności społecznej
oraz ożywienia lokalnej przedsiębiorczości), wpłynie zmiana świadomości i postrzegania
obszaru przez zamieszkującą tam ludność. Niezwykle istotne jest przełamanie wizerunku

obszaru tkwiącego dotychczas w świadomości lokalnej społeczności. Pozytywne zmiany
zachodzące w obrębie rewitalizacji „tchną nową nadzieję” i staną się motorem napędowym
działań zamieszkującej tam ludności. Przezwyciężenie negatywnego wizerunku „wewnątrz
obszaru” pozwoli na przełamanie bierności i wyjście z marazmu. Wpłynie na wyzwolenie
potencjału społeczności lokalnej.
W ramach drugiego celu strategicznego wiodące kierunki działań dotyczą: tworzenia na
obszarze rewitalizacji przestrzeni i miejsc, które pozwolą na postrzeganie go jako obszaru
aktywnego i kreatywnego; tętniącego życiem. Niezagospodarowane do tej pory przestrzenie
publiczne staną się miejscem atrakcyjnym do spędzania wolnego czasu, aktywności zarówno
ruchowej, jaki i umysłowe. Poza tym działania ukierunkowane zostaną na ożywienie obszaru
zamieszkania, który dla potrzeb procesu rewitalizacji, został zdefiniowany nie tylko jako
miejsce zamieszkania (budynki mieszkalne), lecz również jako strefa powiązana z nim
funkcjonalnie i decydująca o jakości życia na danym terenie (budynki, w których
umiejscowione są usługi publiczne). Bardzo ważna w tym zakresie jest poprawa jakości
środowiska i dbałości o czystość powietrza, co ma ogromny wpływ nie tylko na jakość życia
mieszkańców, ale także na tworzenie pozytywnego wizerunku obszaru na „zewnątrz” konkurencyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. Poza tym niezwykle istotny jest rozwój
infrastruktury technicznej (głównie sieci kanalizacji sanitarnej), której braki wpływają na
obniżenie jakości zamieszkiwana ludności oraz jakości środowiska naturalnego. Realizacja
przedsięwzięć infrastrukturalnych jest jedynie małym elementem. Przede wszystkim należy
wpłynąć na zmianę świadomości mieszkańców oraz ich negatywnych przyzwyczajeń.
Niezwykle istotne w tej kwestii jest zbudowanie wspólnej odpowiedzialności za obszar,
w którym się żyje.

✓ Cel operacyjny 2.1 Zorganizować atrakcyjne dla użytkowników przestrzenie
publiczne
Bez wątpienia do budowania korzystnego wizerunku obszaru jako miejsca atrakcyjnego do
życia, przyczynią się działania zmierzające do zagospodarowanie zdegradowanych
przestrzeni publicznych stanowiących tereny o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców i sprzyjających nawiązywania kontaktów społecznych. Przede
wszystkim rekomendowana jest rewitalizacja zaniedbanych i nieuporządkowanych terenów
doliny Nepryszki. Inwestycja ta z pewnością uatrakcyjni wypoczynek mieszkańcom obszaru,
jak również całej gminy, a także stanie się wizytówką, przyciągającą zewnętrznych turystów.
Poza tym stanowi bezpośrednią kontynuację realizowanych w latach ubiegłych działań
mających na celu uporządkowanie i przywrócenie wartości użytkowych zaniedbanym
miejscom (m.in. trzy etapy rewitalizacji centrum miejscowości Józefów). W zakresie
przedmiotowej inwestycji należy jednocześnie pamiętać, aby jej skala winna uwzględniać
obowiązek utrzymania istniejących populacji oraz siedlisk hydrogenicznych, funkcji
migracyjnych oraz stosunków wodnych w zakresie, który nie będzie zagrażać chronionym
gatunkom i siedliskom oraz zasobom przyrody i funkcjom ekologicznym.
To właśnie łono natury jest przestrzenią najbardziej sprzyjającą spędzaniu wolnego czasu
w mieści, zwłaszcza jeżeli tereny te zagospodarowane są w taki sposób, ze walory
przyrodnicze zostają zachowane, a dostęp do nich ułatwiony z naciskiem na możliwość

aktywnego spędzania czasu. Inwestycje, w efekcie których dotychczas zaniedbane obszary
uzyskują nową jakość, pobudzają lokalną społeczność do aktywnego korzystania
z otaczającego terenu. Kreatywna odnowa oraz aktywizacja przestrzeni publicznych buduje
atrakcyjną tkankę miejską „tętniącą życiem”. Społeczne oczekiwanie dotyczy tworzenia
terenów łatwo dostępnych i bezpiecznych miejsc spotkań, umożliwiających wypoczynek,
rozwój i aktywność społeczno-kulturalną. Aby przestrzeń publiczna była atrakcyjna musi
zaspokajać potrzeby mieszkańców poprzez: dostarczanie różnorodnych usług oraz wrażeń
estetycznych, wysoki standard, brak barier, różnorodne wyposażenie i mnogość
wydarzeń/imprez. Poza tym wysoka ranga przestrzeni publicznych może wynikać nie tylko
z obecności atrakcyjnych obiektów przyciągających użytkowników, lecz również mnogości
oferowanych usług. Bogaty, zróżnicowany wachlarz usług, zarówno pod względem branży, jak
i pory ich udostepnienia sprzyja większej frekwencji. Dodatkowo na atrakcyjność przestrzeni
publicznych wpływać może wprowadzenie elementów sztuki. Mogą to być elementy małej
architektury lub działania czasowe (np. kompozycje kwiatowe).
Nie bez znaczenia pozostaje również rosnąca rola przestrzeni publicznych w procesie
rewitalizacji społecznej. Ciekawie zaprojektowana przestrzeń jest sposobem na przestawienie
mieszkańcom obszarów zdegradowanych alternatywy dla otaczającej ich na co dzień szarości.
Wpływa również na niwelowanie stresu związanego z przebywaniem niezorganizowanym
i zaniedbanym otoczeniu. Niwelowanie przestrzennych czynników, które negatywnie wpływają
na użytkownika, stanowi sposób na przywrócenie przebywającej w niej ludziom poczucia
bezpieczeństwa i swego rodzaju kontroli nad otoczeniem. Jeżeli jednocześnie nowa
przestrzeń publiczna wnosi różnego rodzaju atrakcje stanowi to dodatkowy bodziec
wpływający na standard życia okolicznych mieszkańców, prowokujących ich do aktywnego
spędzania wolnego czasu. Prowokuje różnego rodzaju interakcje międzyludzkie, zachęca do
przebywaniu w otoczeniu innych ludzi, niweluje dystans, stymuluje intelektualnie, bawi lub
prowokuje do działania. Wielofunkcyjny i stymulujący charakter odnawianych przestrzeni
publicznych ma bez wątpienia istotny wpływ na proces szeroko pojętej rewitalizacji społecznej.
Głównym założeniem tego rodzaju przedsięwzięć jest nadzieja, że z czasem przyczynią się
one do wprowadzania pozytywnych zmian w jakości życia mieszkańców zaniedbanych
terenów. Estetyczna przestrzeń publiczna wpływa również zasadniczo na stopień
utożsamiania się mieszkańców z miejscem, w którym żyją, przy czym im większy jest stopień
akceptacji własnego otoczenia, tym słabną tendencje do niszczenia go i wandalizmu.
Nie wolno również zapominać, że przestrzeń publiczna powinna być przyjazna dla wszystkich,
czyli dostępna dla każdego i bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Będzie
wtedy w stanie zapewnić pełną integrację społeczną jej użytkowników; stanie się miejscem
zacieśnienia więzi międzyludzkich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zważywszy na
tendencje (zwiększająca się liczba osób starszych oraz niepełnosprawnych prawnie lub
biologicznie), niezwykle istotne jest przygotowanie się do zaspokojenia potrzeb nie tylko
obecnych, ale i przyszłych mieszkańców, którzy mogą mieć ograniczenia w mobilności.
WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- zagospodarować zaniedbane i zdegradowane przestrzenie publiczne
- przywrócić przestrzeniom publicznym funkcjonalność i wartość użytkową
- stworzyć miejsce będące „wizytówką” obszaru rewitalizacji
- zapewnić dostępność nowych przestrzeni i usług publicznych (społecznych i kulturalnych)

✓ Cel operacyjny 2.2 Poprawić jakość warunków zamieszkiwania
Kolejny z celów zakłada poprawę jakości warunków zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji.
Ożywienie obszaru zamieszkania rozumiane jest przez pryzmat podniesienia standardu życia
mieszkańców (m.in. na skutek zniwelowania zdiagnozowanych problemów sfery technicznej
czy środowiskowej). Zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania konieczna jest unifikacja
obiektów publicznych i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprzez likwidowanie
barier
architektonicznych.
Istniejące
rozwiązania
architektoniczno-urbanistyczne
projektowane był pod kątem zdrowej części społeczeństwa, co najczęściej przejawia się dużą
ilością schodów, różnic poziomów w terenie, braku podjazdów, pochylni, wind itp.
Wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczny wymagają nowoczesnej, dobrze funkcjonującej
infrastruktury technicznej, stąd ważnym wyzwaniem stojącym przed obszarem rewitalizacji
w perspektywie do 2023 r. jest stałe dążenie do poprawy jej jakości i dostępności.
Zasadniczym celem jest więc stworzenie warunków optymalnego dostępu do wysokiej jakości
usług komunalnych, które mają dawać poczucie bezpieczeństwa i funkcjonowania
w przyjaznym środowisku.
Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej jest dziś wyznacznikiem standardu życia.
Poprawie zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji oraz wzrostowi jego atrakcyjności
osadniczej sprzyjać będzie podnoszenie standardu technicznego budynków zarówno
mieszkalnych jak i użyteczności publicznej, w tym termomodernizacja i podnoszenie ogólnej
efektywności energetycznej, w szczególności dzięki likwidacji indywidualnych palenisk,
poprawie izolacyjności termicznej budynków i instalowaniu źródeł energii odnawialnej. Biorąc
pod uwagę fakt, że prace polegające na ingerencji w budynki (m.in. termomodernizacja) mogą
wiązać się z powstawaniem konkretnych strat przyrodniczych, np. w populacjach gatunków
bytujących w szczelinach i otworach wentylacyjnych oraz ze względu na prawdopodobieństwo
zasiedlania budynków przez ptaki (np. jerzyki, oknówki) w miarę potrzeby wskazane wdrożenie
odpowiednich rozwiązań chroniących (np. przeprowadzenie audytu ornitologicznego,
prowadzenie prac poza sezonem lęgowym, wykonanie zastępczych miejsc lęgowych itp.).
Ważnym kierunkiem działań powinna być również realizacja inwestycji, wynikających
z opracowanego w 2015 roku Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przyczyni się to także do
znacznej oszczędności energii skutkującej redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza (efekt
ekologicznych) oraz zmniejszeniem kosztów utrzymania tych budynków (efekt ekonomiczny).
Ochrona środowiska przyrodniczego będzie wyrażała się także w formie podejmowania
konkretnych inicjatyw, a także promowania postaw ekologicznych i zwiększania świadomości
miejscowej społeczności w tym zakresie. Niezbędne jest także podjęcie interwencji w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia ludności (azbestu).
Kolejny z elementów będzie modernizacja istniejącej i rozwój nowej infrastruktury technicznej.
Wśród zdiagnozowanych problemów obszaru rewitalizacji znajduje się niewystarczający
stopień wyposażenia w infrastrukturę kanalizacji sanitarnej. W szczególności mowa tutaj
o ulicach: Armii Krajowej, Papiernika, Przemysłowej, Usługowej i Krótkiej, których mieszkańcy
nie mają dostępu do zbiorowej kanalizacji. W dobie zwiększających się wymogów ochrony
środowiska oraz odpowiedzialności za nie, budowa systemu, który zapewni mieszkańcom
bezpieczeństwo sanitarne, nie jest „luksusem”, lecz koniecznością.

Poza tym infrastruktura drogowa, mimo licznych i kosztownych inwestycji prowadzonych
w ostatnich latach, nadal wymaga poniesienia nakładów w miejscach, gdzie stan dróg jest
niezadowalający. Istotne jest zapewnienie dobrego standardu dojazdu do terenów
mieszkalnych oraz miejsc o potencjale inwestycyjnym. Przebudowa, modernizacja i budowa
nowych odcinków dróg podniesie standardy infrastrukturalne na terenie obszaru rewitalizacji,
ale przede wszystkim wzmocni jej wewnętrzną dostępność komunikacyjną i poprawi
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Ze względu na ochronę siedlisk i gatunków
hydrogenicznych oraz wyeliminowanie kolizji dróg twardych ze szlakami migracyjnymi lub
miejscami rozrodu i regularnego przebywania fauny nie powinno się trasować nowych
odcinków dróg przez siedliska przyrodnicze (realizacja po trasach istniejących dróg). Ponadto
przepusty wodne powinny być dostosowywane do wymogów przepustów ekologicznych dla
małych i średnich zwierząt. Należy stosować również rozwiązania chroniące stosunki wodne
a także jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- modernizować istniejącą i rozwijać infrastrukturę techniczną
- realizować przedsięwzięcia na rzecz zwiększania dostępu mieszkańców do instalacji
odnawialnych źródeł energii
- realizować przedsięwzięcia wpływające na poprawę jakości środowiska naturalnego na
obszarze rewitalizacji
- zmieniać niekorzystne dla środowiska naturalnego zachowania i przyzwyczajenia
mieszkańców
- realizować przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zasady zrównoważonego
rozwoju
- kształtować świadomość ekologiczną nowych pokoleń mieszkańców obszaru rewitalizacji

✓ Cel operacyjny 2.3 Poprawić stan infrastruktury i usług publicznych
Szeroko rozumiana dostępność (accessibility) jest współcześnie jednym z kluczowych pojęć
w tworzeniu spójnego, a jednocześnie otwartego społeczeństwa. Funkcjonalność oraz
dostępność budynków i obiektów użyteczności publicznej wiąże się z oczywistą poprawą życia
mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Poprzez ułatwiony dostęp do usług
można stworzyć ludności warunki do realnego udziału w życiu społecznym. Umożliwienie
osobom niepełnosprawnym korzystania z oferty obiektów użyteczności publicznej będzie
zapobiegało izolacji społecznej tych osób, a jednocześnie przełamywało funkcjonujące
krzywdzące stereotypy i niechęć środowiska (bariery społeczne). Poza tym dobrze
wyposażone obiekty czy budynki użyteczności stanowią podstawę do podniesienia jakości
świadczonych usług. W związku z tym wskazane jest systematyczne modernizowanie oraz
doposażenie obiektów i infrastruktury różnego rodzaju usług publicznych (społecznych,
zdrowotnych, kulturalnych, edukacyjnych).
Drugim z elementów niniejszego celu będzie doskonalenie jakości istniejących i rozwój
nowych usług publicznych, jako podstawy polepszenia jakości życia na obszarze rewitalizacji.
Zgodnie z różnego rodzaju definicjami najczęściej przyjmuje się, że jakość życia ludności

stanowi połączenie dobrobytu (w wymiarze materialnym) i dobrostanu (w wymiarze
psychicznym). Jednocześnie należy podkreślić, że dobrobyt psychiczny osiąga się zazwyczaj
po zaspokojeniu potrzeb związanych ze sferą materialną egzystencji. Przedmiotowy obszar
tematyczny koncentrował się będzie na tworzeniu nowej i wyższej jakości usług oferowanych
publicznie (bez względu na podmiot je świadczący) dostępnych dla różnych grup
mieszkańców. Zakłada się zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych
(poprzez realizację efektywnej polityki zdrowotnej nie tylko w zakresie mieszkańców obszaru
rewitalizacji, lecz całej gminy; podniesienie poziomu wiedzy społeczności lokalnej z zakresu
zdrowia i jego ochrony oraz wzmocnienie postaw dbałości o własny dobrostan psychiczny).
Kolejną z głównych aspiracji niniejszego celu jest zapewnienie zróżnicowanej, dobrej
jakościowo oraz uwzgledniającej potrzeby mieszkańców oferty edukacyjnej, kształtującej
świadome, mądre i uczące się społeczeństwo. Wysoka jakość oferowanych usług
edukacyjnych nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla możliwości rozwoju poszczególnych
jednostek, jak i potencjału (w tym gospodarczego) całego obszaru. Cel zakład stworzenie (za
pomocą realizacji programów kształcenia, zróżnicowanej oferty edukacyjnej oraz dostępnej
nowej bazy/infrastruktury) wysokiej jakości oferty kształcenia przygotowującej do aktywności
zawodowej i utrzymania się na rynku pracy. Ponadto prowadzona będzie interwencja
odnosząca się do budowania postaw uczenia się przez całe życie wśród mieszkańców.
Domeną niniejszego celu będzie również zwiększani jakości istniejących oraz rozwój rożnego
rodzaju usług świadczonych na rzecz osób z grup marginalizowanych, w tym usług
rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, itd. Ostatnim z elementów będzie stwarzanie
warunków do pełnego dostępu do usług kulturalnych świadczonych zarówno przez instytucje
samorządowe, jak i inne podmioty (publiczne i prywatne). Mając na względzie różnorodność
ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji, oferta winna być dostosowana do potrzeb
różnych grup, także ze względu na wyróżnik wiekowy. Pierwszoplanowym działaniem jest
stworzenie większej dostępności do usług kulturalnych głównie przez atrakcyjną ofertę opartą
na własnych zasobach kulturowych. Niezwykle istotne jest również zorganizowanie
adekwatnej bazy dla działań i aktywności kulturalnych.

WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- modernizować istniejącą i rozwijać infrastrukturę użyteczności publicznej
- zagwarantować dostępność infrastruktury publicznej
- zwiększać ofertę i dostosowywać na bieżąco wachlarz usług publicznych oferowanych
mieszkańcom, w tym w szczególności społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych
i kulturalnych
- podnieść satysfakcję z jakości usług publicznych
- rozwijać i dostosowywać ofertę spędzania wolnego czasu do potrzeb różnych grup
mieszkańców

❖ Cel strategiczny 3. Ożywić lokalną przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość to jeden z najważniejszych czynników w realny sposób wpływających na
społeczności – jest generatorem wzrostu gospodarczego, elementem wzmacniającym
spójność społeczną i zapobiegającym zjawisku wykluczenia społecznego. Szerokie ujęcie
zagadnienia przedsiębiorczości nakazuje rozmieć je dwutorowo. Po pierwsze jako zbiór
pewnych cech osobowości, mających decydujący wpływ na funkcjonowanie na rynku pracy,

ale także poza obszarem biznesu (w powszechnym rozumieniu „bycie przedsiębiorczym”) oraz
jako psychologiczną gotowość do założenia własnej firmy i pracy na własny rachunek („bycie
przedsiębiorcą”).
Obrane w ramach trzeciego celu strategicznego kierunki działania skupiają się wokół:
wspierania synergii między przedsiębiorcami, wspierania lokalnej przedsiębiorczości, w tym
drobnego handlu i usług, sektora kreatywnego, tradycyjnych rzemiosł, a także rozwijania
postawy „bycia przedsiębiorczym”.

✓ Cel operacyjny 3.1 Wspierać przedsiębiorczość indywidualną
Mając na względzie, że działalność przedsiębiorców na terenie obszaru rewitalizacji, jak
również całego miasta ma bezpośredni wpływ na jego kondycję, konieczne jest zwrócenie
szczególnej uwagi na prowadzone inicjatywy wobec przedsiębiorców i inwestorów.
Odpowiedzią na rosnącą potrzebę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami musi być
powstawanie miejsc doradczych i wspierających ich działalność. Nawiązywanie współpracy
między przedsiębiorcami na gruncie lokalnym oraz merytoryczne fachowe wsparcie doradcze
umożliwią poszerzanie branżowej wiedzy, a jednocześnie będą stanowiły inspirację i wsparcie
dla rozwoju. Wzmocnienie jakości nowoczesnych kadr poprzez nieustanne podnoszenie
kwalifikacji (promocja oraz upowszechnianie możliwości finansowania rozwoju zasobów
ludzkich i rozwoju kompetencji w organizacjach) przełoży się na zwiększenie efektywności
transferu wiedzy do praktyki, tak niezbędnego dla podnoszenia wydajności pracy.
Niemal wszystkie podmioty gospodarcze w obszarze rewitalizacji to mikro przedsiębiorcy –
małe, rodzinne firmy. Są to zazwyczaj firmy mocno zakorzenione w swoim regionie, które
tworzą miejsca pracy również w gospodarczo mniej atrakcyjnych miejscach. Poza tym tego
rodzaju podmioty cechuje wysoki stopień społecznej odpowiedzialności. Stąd istotnym
kierunkiem działań będzie budowanie etosu przedsiębiorczości rodzinnej oraz pozytywnego
wizerunku tych firm w świadomości społecznej.
Intensyfikacja działań mających na celu kompleksowe wzmocnienie kondycji lokalnych
przedsiębiorstw, a tym samym lokalnych zasobów pracy, będzie sprzyjać odwróceniu
niekorzystnych trendów, związanych z emigracją zarobkową mieszkańców obszaru,
zwłaszcza ludzi młodych z wyższym wykształceniem, która negatywnie wpływa na
perspektywy rozwojowe obszaru.

WIODĄCE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
- promocja oraz upowszechnianie możliwości finansowania rozwoju zasobów ludzkich
i rozwoju kompetencji w organizacjach
- prowadzić aktywną politykę przestrzenną w wspierającą rozwój przedsiębiorczości
indywidualnej

✓ Cel operacyjny 3.2 Rozwijać postawę przedsiębiorczości
Niezwykle istotnym elementem wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze
rewitalizacji jest podjęcie działań z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych. Postawy
te, rozumiane jako indywidualna skłonność jednostek do podejmowania nowych działań oraz

aktywna postawa wobec rzeczywistości, przejawiają się w dążeniu do rozwijania aktywności
gospodarczej, społecznej, kulturowej czy politycznej. Ich kształtowanie powinno się rozpocząć
od najniższych szczebli edukacji instytucjonalnej. Wszelkie podjęte inicjatywy w tym zakresie
powinny być kontynuowane i rozwijane na szeroką skalę. Dodatkowo powinny mieć charakter
innowacyjny, wykraczający poza standardowe działania w edukacji szkolnej. Uzupełnieniem
warsztatów przedsiębiorczości dla uczniów oprócz programu edukacji ekonomicznej powinny
być różne formy preorientacji zawodowej, które wzbogacą wiedzę na temat lokalnego rynku
pracy, umożliwią rozważne i świadome planowanie ścieżki kształcenia oraz nauczą sposobów
aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Samosterowność, aktywność i gotowość do
podejmowania skalkulowanego ryzyka jest istotna również wśród dorosłych mieszkańców
obszaru. Konieczne jest zatem wsparcie wszelkich inicjatyw w zakresie wdrażania programów
aktywizacji i edukacji dorosłych, nastawionych na wzbudzanie i utrwalanie tych postaw.
Zdynamizowanie działań dotyczących wspierania przedsiębiorczości powinno odbywać się
również poprzez promocję dostępnych instrumentów w ramach środków unijnych m.in.
wsparcie oraz rozwój samozatrudnienia. Istotnym elementem uzupełniającym powyższe
kierunki działań będzie popularyzacja elastycznych form zatrudnienia, które umożliwią
mieszkańcom łączenie pracy z nauką, a także życia zawodowego z wychowywaniem dzieci,
czy opieką nad starszymi członkami rodzin.

