II SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE

W RAMACH PROJEKTU
„OŻYWIENIE SPOŁECZNO – GOSPODARCZE GMINY
RUDA-HUTA DZIĘKI REWITALIZACJI”
Ruda-Huta 28.02.2017 r.

PROGRAM SPOTKANIA

14:00 – 15.00

1.

Przestawienie wstępnej propozycji wizji i celów rozwoju obszaru rewitalizacji wraz
z identyfikacją przykładowych kierunków działań.

2.

Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele i kierunki rozwoju obszaru
rewitalizacji gminy Ruda-Huta.

3.

Dyskusja oraz podsumowanie spotkania

OBSZAR REWITALIZACJI GMINY RUDA-HUTA

Obszar rewitalizacji obejmuje 2 podobszary
Powierzchnia wyznaczonego obszaru stanowi 15,32% powierzchni gminy
(16,82km2, ) i jest zamieszkiwany przez 25,28% mieszkańców gminy 1181 osób)

PROPOZYCJA CELÓW

CEL GŁÓWNY
PRZECIWDZIAŁANIE ROSNĄCYM ZAGROŻENIOM SPOŁECZNYM ORAZ
MARGINALIZACJI OBSZARÓW KRYZYSOWYCH, CECHUJĄCYCH SIĘ
SZCZEGÓLNYM NATĘŻENIEM NEGATYWNYCH ZJAWISK MAJĄCYCH WPŁYW
NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, STANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ.

SFERA SPOŁECZNA
Poprawa warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, promocję integracji i
włączenia społecznego oraz poprawę jakości życia mieszkańców
Kierunki działań:
 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 tworzenie dziennych domów opieki i rehabilitacji dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
 tworzenie miejsc integracji i spotkań dla mieszkańców tj. świetlic środowiskowych, klubów
młodzieżowych i klubów seniora – adaptacja budynków, doposażenie, organizacja zajęć (dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych i seniorów);
 prowadzenie działań związanych z zapewnieniem dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy
i nieaktywnym zawodowo, stworzenia możliwości doskonalenia zawodowego, organizacja warsztatów
oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
wsparcie psychologiczno-doradcze w celu zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy;
 aktywizowanie społeczności lokalnych, szczególnie biednych i marginalizowanych;
 warsztaty i szkolenia aktywizujące seniorów np. nauka obsługi komputera, szkolenia językowe,
rękodzieło, zajęcia kulturalne, integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa seniorów;
 realizacja programów profilaktycznych przeciwko uzależnieniom;
 realizacja programów pomocy dla osób dotkniętych różnymi rodzajami patologii społecznych;
 wspieranie przedsiębiorczości społecznej m.in. inwestycje w sprzęt do prowadzenia działalności
podmiotów ekonomii społecznej(np. tworzenie spółdzielni turystycznej itp.)

SFERA GOSPODARCZA
Ożywienie gospodarcze i turystyczne dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów
oraz przeciwdziałanie bezrobociu

Kierunki działań:
 tworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (lokale do wynajęcia, uzbrojone tereny
inwestycyjne);
 promowanie przedsiębiorczości
gospodarczą;

oraz

rozwój

infrastruktury

poprawiającej

konkurencyjność

 poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, przede wszystkim dla rozwoju usług lokalnego
handlu detalicznego, rzemiosła i gastronomii;
 reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa;
 wspieranie rozwoju ekonomii społecznej;

 wspieranie i rozwój aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób
wykluczeniem społecznym;

zagrożonych

 identyfikacja i tworzenie atrakcji i produktów turystycznych opartych na lokalnych zasobach;
 rozwój infrastruktury turystycznej.

SFERA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA I TECHNICZNA
Racjonalne kształtowanie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni
publicznych oraz zapewnienie wysokiej dostępności i odpowiedniego
standardu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i
przedsiębiorców
Kierunki działań:
 utworzenie reprezentacyjnego i funkcjonalnego centrum gminy Ruda-Huta;
 poprawa stanu technicznego obiektów zlokalizowanych w centrum ośrodka gminnego;
 poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznych z uwzględnieniem ich regionalnej
tożsamości;
 modernizacja i zagospodarowanie targowiska w Rudzie-Hucie;
 rewitalizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Hniszowie, w tym odtworzenie dawnego
układu komunikacyjnego zespołu, adaptacja i remont istniejących obiektów, przestrzeni publicznych
i nadanie im nowych funkcji: edukacyjnej, integracyjnej, rekreacyjnej i turystycznej w przestrzeni
rewitalizowanej;
 rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej;
 poprawa estetyki i atrakcyjności terenów zielonych;
 poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego;
 modernizacja infrastruktury komunalnej;
 budowa i modernizacja sieci dróg i ścieżek rowerowych oraz budowa chodników oraz tworzenie miejsc
parkingowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

SFERA ŚRODOWISKOWA
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i wykorzystanie jego potencjału
do rozwoju społeczno-gospodarczego
Kierunek działania
 ożywienie gospodarcze i turystyczne obszarów zdegradowanych poprzez poprawę jakości zasobów
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego;
 poprawa estetyki otoczenia miejsc atrakcyjnych turystycznie;
 wykorzystanie walorów przyrodniczych terenów leśnych i wodnych;
 kompleksowe działania z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych(ekosystemów)w obszarach chronionych
oraz z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej(zabezpieczanie cennych przyrodniczo obszarów)
oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony przyrody;
 działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego , przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym poprzez
rozwój systemów i zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi;
 wzmocnienie charakteru i funkcji turystycznych obszaru oraz rozwój produktów turystycznych
w obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo;
 wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła);
 wykorzystanie energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja budynków, energooszczędne
oświetlenie);
 działania na rzecz poprawy energooszczędności budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej.

WIZJA
STANU DOCELOWEGO
OBSZARU PODDANEGO
REWITALIZACJI
OBSZAR REWITALIZACJI GMINY RUDA-HUTA W 2023 ROKU JEST
PRZESTRZENIĄ O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU SPOŁECZNYM,
GOSPODARCZYM I ŚRODOWISKOWYM UKIERUNKOWANĄ NA
POTRZEBY MIESZKAŃCÓW, ZAPEWNIAJĄCĄ MIESZKAŃCOM
INTEGRACJĘ I WZMACNIANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH,
ROZWIJAJĄCĄ SIĘ GOSPODARCZO W OPARCIU O POSIADANY
KAPITAŁ SPOŁECZNY, ZAPEWNIAJĄCĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA
I ATRAKCYJNĄ PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW, TURYSTÓW
I POTENCJALNYCH INWESTORÓW.

Karta rozmowy (Democs)spotkanie konsultacyjne
(warsztatowe) w sprawie
opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla dla Gminy RudaHuta na lata 2017-2023

Cel badania:

Identyfikacja problemów, potrzeb i
wizji rozwoju Gminy Ruda-Huta

Dziękujemy za uwagę

