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KARTA PROJEKTU   

Nazwa projektu Rewitalizacja  chorzowskiego Rynku poprzez działalność ośrodka „CUMA” -  Centrum Usług 
Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie oraz działania 
infrastrukturalne w obszarze  płyty Rynku                                                                                        PI/1.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Przedmiotowy Projekt składa się z dwóch wzajemnie się uzupełniających obszarów :  

1. działania w obszarze społecznym  -  polegające na   przygotowaniu warunków do 
utworzenia w mieście Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla 
Młodzieży (zwanego dalej „CUMA”), tj. miejsca, w którym usamodzielniani 
wychowankowie pieczy zastępczej, absolwenci oraz młodzież w wieku do 25 lat otrzymają 
kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze ukierunkowane na podejmowanie działań 
mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną.  Działania CUMY będą miały 
swoje odzwierciedlenie na Rynku poprzez „zaadaptowanie” przez młodzież jednego z 
pawilonów pod estakadą , gdzie młodzież będzie  prezentować swoje prace, osiągnięcia, 
talenty i możliwości wypracowane w siedzibie CUMY przy ul. Wolności 3.  W ramach tego 
działania możliwe będzie wykorzystanie kreatywności i potencjału młodych ludzi do 
ożywienia przestrzeni publicznej chorzowskiego Rynku,  który ostatecznie zatracił 
charakter serca miasta w latach 70 tych XX w.,  kiedy decyzją władz centralnych został 
„podzielony” estakadą (DK 79 relacji wschód - zachód).  
Pomimo estakady, Rynek ma szanse stać się  ponownie przyjazną przestrzenią publiczną , 
a zalążkiem tego procesu  będzie chorzowska młodzież, gromadząca się na imprezach  i 
eventach poświęconych zarówno im samym jaki i skierowanych do ich rodzin, przyjaciół i 
znajomych. Imprezy te będą współorganizowane  przez młodzież wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi  ,  podmiotami publicznymi,  przedsiębiorcami  itd.   
 

2. działania w obszarze infrastrukturalnym  - obejmujące  prace związane z odnową  
zdegradowanej  przestrzeni chorzowskiego rynku , ze szczególnym uwzględnieniem 
istniejącego centrum przesiadkowego oraz budowli estakady. Projekt przewiduje  : 
wyeliminowanie transportu tramwajowego  i organicznie ruchu kołowego  z przedpola 
Urzędu Miasta  poprzez wprowadzenie ruchu dla pieszych i pojazdów uprzywilejowanych, 
wprowadzenie elementów małej architektury oraz zieleni parkowej, zagospodarowanie 
przestrzeni pod estakadą poprzez budowę obiektów handlowych i usługowych, zmiana 
nawierzchni płyty Rynku,  realizację odwodnienia ulicznego, a także adaptację lokalu przy 
ul. Wolności 3  do nowych funkcji związanych z działalnością  centrum dla młodzieży CUMA  
 

Projekt realizuje :  

1. cele społeczne : poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie  objętym 
rewitalizacją, poprawa jakości życia mieszkańców i ograniczenie patologii 
społecznych na zdegradowanym  obszarze miasta,   stworzenie alternatywy dla 
wolnego czasu  spędzanego przez mieszkańców , udostępnienie miejsca spotkań i 
integracji dla mieszkańców miasta, umożliwienie lokalnej społeczności włączenie 
się w działania na  rzecz ożywienia przestrzennego, społecznego i gospodarczego 
Rynku,  opracowanie i wdrożenie programu rzeczowego CUMY  oraz objęcie tym 
programem chorzowskiej młodzieży , wzrost integracji wśród lokalnej 
społeczności, zbudowanie trwałej sieci kontaktów z interesariuszami  
(przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły, ośrodki kultury, parafie , ośrodki 
uzależnień itd.),  

2. cele przestrzenne : wykreowanie Rynku jako „odzyskanej”  przestrzeni publicznej  
służącej mieszkańcom miasta jako  miejsca ich integracji i wspólnych działań , 
adaptacja lokalu przy ul. Wolności 3 na cele CUMY poprzez nadanie mu  nowej  
funkcji oddziałującej na  ulicę Wolności i Rynek ,  
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3. cele gospodarcze :   umożliwienie drobnych działań  inwestycyjnych na obszarze 
objętym projektem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie (np. drobny handel i usługi, 
mała gastronomia, turystyka, organizacja jarmarków  i bazarów tematycznych) , 
wzrost atrakcyjności  ulicy Wolności jako ulicy o charakterze handlowo – 
usługowym, przygotowanie kadry wyspecjalizowanej w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu młodzieży  działającej w ramach CUMY, a przez to 
podniesienie kwalifikacji osób tworzących kadrę oraz wzrost ich konkurencyjności 
na rynku pracy, zagwarantowanie lokalnym przedsiębiorcom odpowiednio 
wyszkolonej i wykwalifikowanej kadry wywodzącej się z młodzieży objętej CUMĄ, 
promocja medialna lokalnych przedsiębiorców zaangażowanych w działania 
CUMY,    

 
Celem Projektu  jest ponadto opracowanie modelu sposobu prowadzenia rewitalizacji w innych 
obszarach miasta charakteryzujących się szczególnym nagromadzeniem problemów, m.in.: 
społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz infrastrukturalnych, wymagających  wsparcia. 
Projekt stanowi instrument do wypracowania metodologii oraz sposobu podejścia do działań 
rewitalizacyjnych zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu dla miasta, 
z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań. 
 
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  
CI/3 Dostępność usług czasu wolnego w zrewitalizowanym Śródmieściu.  
CI/5 Wielofunkcyjne przyjazne dla mieszkańców Centrum miasta.   
 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Centrum :   chorzowski Rynek wraz z otuliną ulic .    

Całość obszaru stanowi własność Miasta Chorzów.  

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider  : Miasto Chorzów ,  Partnerzy : Chorzowskie Centrum Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, oraz wsparcie  : szkoły ponadgimnazjalne z obszaru rewitalizacji,  
chorzowskie uczelnie, wolontariusze, organizacje pozarządowe , jednostki i organizacje kultury, 
organizacje działające w obszarach wykluczenia społecznego  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Wskaźniki:  
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (ha)  
2. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szt)  
3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach (szt)  
4. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju 

obszarów miejskich (szt)  
5. Liczba udostępnionych pomieszczeń w lokalu przy ul. Wolności 3  (szt)   
6. Liczba młodych osób objętych  testowym programem  rzeczowym  CUMY (szt) 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Opracowana  koncepcja zagospodarowania przebudowy przestrzeni pod estakadą i płyty 
Rynku.  

2. Opracowana  dokumentacja projektowa rewitalizacji chorzowskiego Rynku wraz z 
zabudową przestrzeni pod estakadą dla realizacji usług publicznych. 

3. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych  -  
2 Q 2017  

4. Realizacja projektu społecznego  CUMA - Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji 
Zawodowej dla Młodzieży – od lipca 2016 do grudnia 2018r. w tym projekt i adaptacja 
lokalu przy ul. Wolności 3 :  4 kwartał 2017r.  

Szacunkowy 
koszt  

Cały projekt szacuje się na kwotę ok. 25.500.000,- zł 
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Źródła 
finansowania 

 

Wkład własny  :  18.011.000,- zł  

środki unijne  :   

1. ok. 880.000,- zł (Program Operacyjny Pomoc Techniczna  2014-2020)   
2. ok. 6.609.000,- zł   

 
Kluczowe informacje o wiązce projektów „Rewitalizacja”: 

Cel STRATEGII 
CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej 
SC. Priorytet STRATEGII P1.2. Aktywność społeczna i zapobieganie wykluczeniom. Działanie 
STRATEGII D1.2.1. Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa rewitalizacja. 
Cel szczegółowy STRATEGIIC1.2.1.1. Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności 
zamieszkującej rewitalizowane tereny Wiązka projektów Rewitalizacja Priorytet inwestycyjny 
obejmujący projekty tworzące wiązkę EFS: PI9i. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu 
równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. EFS: PI9iv. 
Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej 
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. EFRR: PI9b. Wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 
Poddziałanie RPO EFS: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych – ZIT EFS: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT EFRR: 10.3.1. 
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Cel szczegółowy RPO, którego osiąganie wspiera 
realizacja wiązki 
EFS: Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących 
obszary zdegradowane i peryferyjne. 
EFS: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu. 
EFS: Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie. 
EFRR: Zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane 
tereny. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  3 Q 2016r.  

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2019r. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak , Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych,  

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  

e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu  

 

 
 
 
 

 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU  

Nazwa projektu Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą   
                                                                                                                                                                     PI/2.  
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla 
pasażerów poprzez budowę centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na potrzeby obsługi transportu autobusowego i tramwajowego. Ponadto, projekt 
zaspakaja potrzeby mieszkańców podobszaru rewitalizacji  Centrum, takie jak niedostateczna ilość 
miejsc parkingowych, zły stan chodników, deficyt ścieżek rowerowych , bardzo zła  jakość 
powietrza oraz nasilenie chuligaństwa, wandalizmu i przestępczości.   
Realizacja projektu zakłada  :   

 zintegrowanie wszystkich przystanków autobusowych  i tramwajowych w liczbie 8 z 
obszaru o promieniu 200 m, co ułatwi mieszkańcom sprawną i bezpieczną zmianę środka 
komunikacji miejskiej (maks czas oczekiwania na autobus/tramwaj w szczycie wynosi 60 
sek). ;  

 redukcję wypadków i kolizji drogowych poprzez zapewnienie płynności ruchu oraz 
wprowadzenie Systemu Zarządzania Ruchem;  

 zachęcenie do rezygnacji z transportu prywatnego na korzyść środków komunikacji 
zbiorowej;   

 wyeliminowanie ruchu samochodowego z centrum miasta i tym samym  likwidację niskiej 
emisji;   

 uzupełnienie infrastruktury  centrum przesiadkowego o infrastrukturę transportu 
rowerowego i ruchu pieszego;  

 budowę liniowego  Systemu Zarządzania Ruchem (ITS) na terenie miasta Chorzów z 
uwzględnieniem priorytetu dla komunikacji zbiorowej oraz systemu obsługi parkingów w  
rejonie centrum przesiadkowego „Park&Ride”  (pod estakadą),  

 budowę systemu rowerów miejskich jako infrastruktury uzupełniającej  
 

Ze względów realizacyjnych projekt podzielono na następujące etapy: 
ETAP 1 – przebudowa urządzeń uzbrojenia podziemnego tj: sieci elektroenergetycznej, 
gazowej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego, teletechniki, budowa: sygnalizacji 
świetlnych, wiat przystankowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie przystanków,  

ETAP 2 – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wokół Rynku, oraz w ciągu ul. 
Katowickiej (stary przebieg)  w kierunku ul. Kaszubskiej,  

ETAP 3 – Wykonanie przebudowy ul. Kościuszki na odcinku od Rynku do ul. Moniuszki z 
budową ronda, przebudowa ul. Moniuszki z poszerzeniem do dwóch pasów ruchu, budowa 
nowej drogi łącznika ul. Moniuszki ze starym przebiegiem ul. Katowickiej  

ETAP 4 – budowa ciągów rowerowych wraz z ogólnodostępnym parkingiem „Bike&Ride”  

ETAP 5 – Liniowy system Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzów z uwzględnieniem 
priorytetu komunikacji zbiorowej oraz obsługi parkingów pod estakadą „Park&Ride” w 
rejonie centrum przesiadkowego  

ETAP 6 – Wykonanie systemu rowerów miejskich  

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na ochronę powietrza i efektywność 
energetyczną oraz będzie się przyczyniała do zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego dla 
pasażerów.  
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Projekt realizuje następujące problemy mieszkańców podobszaru Centrum :  

 niedostateczna ilość miejsc parkingowych –  rozwiązanie problemu  poprzez budowę  
nowych miejsc parkingowych (w tym również   dla osób  niepełnosprawnych) w 
obszarach „„Bike&Ride”  i „Park&Ride;  

 zły stan chodników – rozwiązanie problemu  poprzez wykonanie nawierzchni chodników 
wokół Rynku, oraz w ciągu ul. Katowickiej ;  

 deficyt ścieżek rowerowych – rozwiązanie problemu  poprzez budowę  szlaków 
rowerowych promieniście rozprowadzonych od Rynku oraz parkingu „„Bike & Ride”;  

 bardzo zła  jakość powietrza  -  rozwiązanie problemu  poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych, zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych (redukcja zużycia energii 
przez zmodernizowany  system  sterowania ruchem  - w tym wymiana tradycyjnych 
sygnalizatorów z żarówkami na sygnalizatory z wkładami LED , co spowoduje spadek o 
ponad 40t CO2 i 0,4t emisji pyłów, SO2 i NO2 w skali roku, , redukcja  czasu przejazdu ciągami 
komunikacyjnymi – w tym skrócenie zatrzymań na światłach o 15% i skrócenie jazdy 
średnio o 2 min. na ciągu komunikacyjnym dla autobusów , natomiast dla samochodów 
prywatnych  : skrócenie zatrzymań na światłach o 20 % i skrócenie jazdy średnio również 
o 2 min.  na ciągu komunikacyjnym;  

 chuligaństwo,  wandalizm  i przestępczość – rozwiązanie problemu  poprzez całodobowy  
system monitoringu wizyjnego prowadzony przez Miasto wspólnie z Policją. Monitoring 
obejmuje Rynek wraz z centrum przesiadkowym.    

   

 Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/5 Wielofunkcyjne przyjazne dla mieszkańców Centrum  

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Miasto Chorzów, obszar Rynku, podobszar rewitalizacji : Centrum 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Miasto Chorzów  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

- Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (sztuka) 

- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (sztuka) 

- Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” (sztuka) 

- Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” (sztuka) 

- Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” (sztuka) 

- Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” (sztuka) 

- Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (sztuka) 

- Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe (km)  

- Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km) 

- Długość wybudowanych dróg dla rowerów (km) 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Miasto posiada pełną dokumentację projektową oddzielną dla każdego z etapów.   
Inwestor dysponuje terenem na cele budowlane.  

Szacunkowy 
koszt  
 

40 000 000,00 zł , wysokość dofinansowania: 34 000 000,00 zł 
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Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem 
finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 
Poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2015 
Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2018 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  
e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU  
 

Nazwa projektu "Razem można więcej" - aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum          PI/3. 
 
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)    
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne   
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne   
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu aktywizacja społeczna chorzowskiej młodzieży, zamieszkującej dzielnicę Centrum, 
ze szczególnym uwzględnieniem  podobszaru rewitalizacji Chorzów Centrum.  W ramach projektu 
zaplanowano aktywizację 90 młodych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez 
działania wpisujące się w działalność dwóch nowych placówek wsparcia dziennego (w tym jednej 
w ramach pracy wychowawców podwórkowych). Placówki będą ze sobą współpracowały i 
uzupełniały się wzajemnie. Aktywizacja młodzieży i działania przez młodzież podejmowane mają 
również zachęcić otoczenie, czyli rodziny do włączania się w działania społeczne, pobudzające 
partycypacyjność w życiu miasta, co nastąpi szczególnie w oparciu o osoby, które nabędą szereg 
kompetencji w ramach szkoły młodych liderów. Uzupełnieniem działań będzie szereg działań 
skierowanych do młodych i młodocianych rodziców, samotnie wychowujących dzieci. Całość 
działań opiera się o wzrost kompetencji miękkich oraz ukierunkowanie beneficjentów do ich 
odpowiedniego wykorzystania. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar  rewitalizacji Centrum : Stacjonarna Placówka Wsparcia Dziennego ul. Dąbrowskiego 7.  
 
Planowany projekt odpowiada założeniom wpisanym w Priorytet strategiczny P1.2. Aktywność 
społeczna i zapobieganie wykluczeniom Cel Szczegółowy C 1.2.1.1. Zwiększona aktywizacja 
społeczno - gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny C 1.2.1.2. Lepszy dostęp 
do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
Działania w ramach projektu kierowane będą bezpośrednio do osób wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/oraz ubóstwem, a także do ich otoczenia. 
Istotą działania D1.2.1. Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa 
rewitalizacja. Towarzyszą temu działania społecznościowe, wsparcie inicjatyw lokalnych oraz 
aktywizacja zawodowa i wspieranie osób podlegających wykluczeniu.  
 
Przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na obszarze objętym strategią ZIT, będące spójne z 
projektem, jest to "Modernizacja budynku w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 7 na potrzeby Centrum 
Integracji Międzypokoleniowej." Planuje się również przeprowadzenie modernizacji ulicy 
Bankowej, przylegającej bezpośrednio do obiektu przy ul. Dąbrowskiego 7 , która z racji swego 
charakteru (deptak spacerowy, bez prawa ruchu samochodowego) świetnie komponuje się z 
zadaniami realizowanym przez  Stacjonarną Placówkę Wsparcia Dziennego na rzecz integracji 
lokalnej społeczności. Przestrzeń uliczki będzie służyć nie tylko organizacji spotkań czy eventów, 
ale również jako miejsce odpoczynku czy relaksu (ławki).  
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa 10, Działanie 10.2, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT 

Wniosek projektowy będzie składany w 2017 roku. 

Obecnie prace są na etapie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego. 

Dzięki modernizacji budynku, możliwe będzie powstanie placówki wsparcia dziennego, w formie 
klubu młodzieżowego i prowadzenie działań w ramach tej placówki.  

Wniosek będzie zakładał dofinansowanie o wartości około 500 tysięcy złotych.  
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Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  
CI/3 Dostępność usług czasu wolnego w zrewitalizowanym Śródmieściu.  
CI/4 Wielofunkcyjne przyjazne dla mieszkańców Centrum miasta.  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider:  Miasto Chorzów, partner : organizacja pozarządowa, Ośrodek Pomocy Społecznej   

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Liczba beneficjentów w stacjonarnej placówce wsparcia dziennego wyniesie 30 osób. W ramach 
placówki wsparcia dziennego o charakterze podwórkowym, planuje się zatrudnienie dwóch 
wychowawców podwórkowych – w tym kierownika (w ramach pracy podwórkowej, w systemie 
rotacyjnym, łączna liczba  beneficjentów w postaci młodzieży, wyniesie co najmniej 50 osób). 
Rekrutacja uczestników będzie opierała się głównie o działania wychowawców podwórkowych. 
Ich praca skupiać się będzie przede wszystkim  na dotarciu i zbliżeniu się do środowiska młodzieży 
zamieszkującej podobszar rewitalizacji  Centrum. 
Kwalifikacja uczestników do projektu będzie następowała w kilku krokach. Pierwszym będzie 
wypełnienie kwestionariusza wstępnego, uzupełnianego przez uczestników lub ich opiekunów 
prawnych (w zależności od wieku beneficjentów). Drugim krokiem będzie weryfikacja statusu 
osoby (zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), poprzez wywiad środowiskowy 
przeprowadzany przez wychowawców podwórkowych oraz ewentualny kontakt z z innymi 
instytucjami działającymi na terenie Centrum. Będą to: pedagodzy szkolni, poradnie 
psychologiczne, Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym asystenci rodzin) itd. Trzecim krokiem będzie 
sporządzenie opinii przez kierownika placówki wsparcia dziennego w ramach pracy 
podwórkowej, sporządzanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu. 
Ostatnim krokiem na etapie rekrutacji uczestników będzie sporządzenie i podpisanie umowy 
pomiędzy instytucją realizującą projekt, a beneficjentem lub jego opiekunem prawnym (zależnie 
od wieku uczestnika). W umowie również zostaną określone odpowiednie zapisy oraz 
oświadczenia, które wskazywać będą na status społeczny osoby objętej wsparciem. 
 
Dodatkowo w ramach środków pośrednich i metod zarządzania projektem, zaplanowano 
zatrudnienie specjalisty ds. monitoringu w wymiarze czasu pracy 1/3 etatu lub odpowiadającej 
ilości godzin w ramach umowy cywilnoprawnej. Będzie to osoba odpowiedzialna za monitoring 
działań, opracowanie i wdrożenie ankiet monitorujących uczestników projektu. Będzie również 
monitorować i wspierać proces kierowania uczestników do kolejnych form wsparcia (w ramach 
zadań 1, 2 oraz 4). Specjalista ds. monitoringu będzie doraźnie wspierał pracowników placówek w 
ramach procesu rekrutacyjnego. 
Podopieczni placówek wsparcia dziennego będą poddawani co pół roku szczegółowej ocenie 
charakterologiczno -behawioralnej. 
Formularz oceny zostanie opracowany wspólnie przez kierowników placówek wsparcia 
dziennego, konsultanta merytorycznego zespołu oraz specjalisty ds. monitoringu.  
Monitoring rezultatu liczby wychowawców podwórkowych zostanie przeprowadzony w ramach 
dokumentacji.  
Duże znaczenie we wzajemnym monitoringu działań obu placówek, będą miały warsztaty 
superwizyjne, dzięki którym pracownicy będą mogli w przyjaznym środowisku, dzielić się 
spostrzeżeniami odnośnie funkcjonowania projektu, przekazywać informacje o pojawiających się 
problemach, a także wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami. Dzięki tego typu zajęciom 
problemy będą rozwiązywane wewnątrz zespołu, przy wsparciu innych osób, co przełoży się na 
wzrost doświadczenia i zaangażowania pracowników w prowadzone działania. 
 
Dodatkowo trwałość rezultatów będzie mierzona poprzez miesięczne raporty kierowników 
placówek wsparcia dziennego, zawierające informacje m.in. na temat beneficjentów którzy nie są 
już objęci wsparciem (oraz przyczynę takiego stanu rzeczy) oraz nowych beneficjentów placówek. 
 
Wszyscy wychowawcy placówek wsparcia dziennego (także wychowawcy podwórkowi) zostaną 
zatrudnieni na umowę o pracę. Na etapie rekrutacji pracowników, zostaną podjęte kroki w celu 
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upewnienia się, czy kandydaci spełniają wymagania ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, a także mają kwalifikacje potrzebne do efektywnej pracy na powierzonym stanowisku. 
Praca wychowawców będzie monitorowana poprzez wypełnianie przez nich karty czasu pracy 
oraz sporządzanie miesięcznych raportów.  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Projekt znajduje się w ocenie merytorycznej. Zostały przeprowadzone negocjacje pisemne, które 
świadczą o gotowości Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Chorzów do realizacji 
projektu.  

Szacunkowy 
koszt  
 

Planowany koszt:  884.915 zł – projekt „miękki” oraz 500.000, - zł „twardy”.  
Razem : 1.384.915,00 zł  
 

Źródła 
finansowania 
 

Projekt zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020  (EFS  : 752.177,- zł  i EFRR :   425.000, zł) , budżet państwa : 70.793,- 
zł  
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne   
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne   
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji 
projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : Styczeń 2017 
 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : Grudzień 2018 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Michał Pietrzok, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnetrznych  ,  
tel. 32 416 5000 w. 429, 608616675 
mail: pietrzok_m@chorzow.eu 
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KARTA PROJEKTU 

 

Nazwa projektu „Zacumowani” - wdrożenie zintegrowanych działań w ramach aktywizacji społeczno-
zawodowej dla chorzowskiej młodzieży                                                                                              PI/4. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt stanowi kontynuację już rozpoczętego projektu pn. „CUMA” (Centrum Usług Szkoleniowych 
i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie) realizowanego  przez Miasto w latach  2016 - 
2018. Projekt skierowany jest do 30-osobowej grupy  młodych osób w wieku 16  - 25 lat 
zamieszkujących podobszar  rewitalizacji Chorzów Centrum (przy założeniu, że osoby w wieku 16-
18 będą to osoby, które przedwcześnie zakończą edukację, w związku z tym projekt będzie dla nich 
szansą na poprawę ich sytuacji życiowej).  
Bezrobocie wśród młodzieży stanowi jeden z najpoważniejszych problemów miasta.  Ogromna 
liczba ludzi młodych już na starcie zawodowym ma poczucie braku szans i perspektyw na 
samodzielne życie. Bardzo istotną kwestią, która nierozerwalnie łączy się z bezrobociem, jest 
zabezpieczenie materialne. Dane pokazują, iż zdecydowana większość ludzi młodych mieszka ze 
swoimi rodzicami, zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że rodzice w  dalszym 
ciągu wspierają materialnie swoje dzieci. Jednak kwestia zabezpieczenia materialnego jest bardziej 
złożona. Jednym z kluczowych tutaj aspektów jest fakt, iż około 55% młodzieży nie ma 
doświadczenie zawodowego.  
W ramach realizowanego projektu „CUMA” (2016  - 2018)   stworzono w Chorzowie miejsce (ul. 
Wolności 3) , w którym usamodzielniani wychowankowie, absolwenci oraz młodzież w wieku do 25 
lat otrzymują  komplementarne wsparcie edukacyjno-doradcze z ukierunkowaniem na 
podejmowanie działań mających na celu ich aktywizacje zawodową i społeczną.  Podjęcie 
interwencji na tym etapie może przeciwdziałać niedostosowaniu społecznemu i w konsekwencji 
dalszej marginalizacji tej grupy.  Kontynuacja tego przedsięwzięcia  daje szansę na objęcie „opieką” 
większej liczby osób , a doświadczenie z projektu CUMA pozwoli na ewentualną korektę lub 
modyfikację kompleksowego planu działania względem uczestników projektu. 

W ramach projektu przewiduje się  realizację m.in. następujących działań  :  

1. Indywidualne konsultacje/poradnictwo z doradcą zawodowym i psychologiem.  

2. Warsztaty/treningi.  

3. Organizacja kursów i szkoleń zawodowych. 

4. Organizacja staży zawodowych/prace społecznie użyteczne. 

5. Organizacją zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczestników.  

6. Wyjazd integracyjno – motywacyjny.  

7. Dodatkowe formy wspierające dostępne przez cały okres trwania projektu. 

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  
CI/2    Zrównoważony, lokalny rynek pracy ułatwiający reintegrację zawodową mieszkańców. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Chorzów, podobszar rewitalizacji Chorzów Centrum, lokal przy ul. Wolności 3 (Rynek)  
Przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na obszarze objętym strategią ZIT, będące spójne z 
projektem  : "Rewitalizacja chorzowskiego rynku poprzez działalność ośrodka CUMA (..) "  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider  : Miasto Chorzów , w tym OPS, PUP, partnerzy : organizacje działające na rzecz wykluczenia 
społecznego młodzieży , szkoły ponadgimnazjalne , uczelnie  
 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultaty twarde :  
- wzrost liczby osób z kwalifikacjami zawodowymi i społecznymi umożliwiającymi wejście na rynek 
pracy i integrację społeczną,  
- poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań., 
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- stworzenie miejsca aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez wykorzystanie siedziby CUMY, 
tj. lokalu przy ul. Wolności 3  
 
Rezultaty miękkie :  
- poprawa sytuacji w rodzinach  młodych osób objętych projektem , 
- podniesienie  poziomu aktywności społecznej,  
- zwiększenie poziomu aktywności organizacji pozarządowych ,  
- wzrost prestiżu Rynku   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

I etap  : pilotaż projektu „CUMA” - w trakcie realizacji, projekt „ZACUMOWANI”  to II etap , 
stanowiący jego kontynuację  opartą o wypracowane  działania w ramach etapu I  

Szacunkowy 
koszt  
 

1 mln złotych 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny Miasta.  
Projekt zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny)    
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne   
dla działania: 9.1. Aktywna Integracja 
dla poddziałania: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT  
lub  
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb 
pozakonkursowy (realizacja OPS) 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji 
projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2019 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Michał Pietrzok 
Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 429 , e-mail : bfz@chorzow.eu, pietrzok_m@chorzow.eu 
tel. 608616675 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bfz@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU  

Nazwa projektu Młody rodzic w dobrych rękach                                                                                                           PI/5.  
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest  aktywizacja społeczna młodych i młodocianych rodziców  wychowujących 
dzieci oraz młodych kobiet w ciąży, zamieszkujących podobszar  rewitalizacji Chorzów Centrum.   
Projekt skierowany jest do ww. osób pozostających bez pracy.  W ramach projektu zaplanowano 
aktywizację 25 osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacja uczestników będzie 
opierała się głównie o działania prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej, w środowisku 
lekarskim (głównie pielęgniarki i położne), w szkołach rodzenia,  a także w działających w okolicy 
tzw. klubach malucha.  
 
Planowane rezultaty zakładają włączenie społeczne osób z grupy objętej interwencją, poprzez 
szeroki zakres działań, obejmujących m.in.:  
- warsztaty i szkolenia podnoszące umiejętności interpersonalne,  
- blok związany z opieką nad dzieckiem, jego wychowaniem oraz profilaktyką zdrowotną dziecka i 
rodzica,  
- efektywne zarządzanie gospodarstwem domowym,  
 - organizacja działań (warsztatów/ zajęć itp.)  rozwijających pasje  i zainteresowana   młodych 
rodziców ,  
- wyjazdowe działania edukacyjno-integracyjne kreowanie i świadome używanie swojego 
wizerunku,  
- wszelkie działania wspierające ukierunkowane na realizację celów projektu  
 
Projekt zakłada również przygotowanie lokalu  -  miejsca przeprowadzenia Projektu -  w formie 
podstawowych prac remontowych (adaptacja pustostanu), zlokalizowanego na Rynku w 
Chorzowie bądź w jego otulinie (w odległości ok. 100 m od Rynku).     
 
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej 
 
 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Chorzów , podobszar  rewitalizacji Chorzów Centrum.  
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider  : Miasto Chorzów , w tym OPS, PUP, partnerzy : organizacje działające na rzecz wykluczenia 
społecznego i rodziny  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultaty twarde :  
- stworzenie infrastruktury usług społecznych ,  
 - wzrost liczby użytkowników infrastruktury społecznej,  
 - poprawa stanu technicznego pustostanu  adaptowanego na cele usług społenczych,  
 
Rezultaty miękkie :  
- poprawa sytuacji w rodzinach  młodych rodziców objętych projektem , 
- podniesienie poziomu aktywności społecznej,  
- zwiększenie poziomu aktywności organizacji pozarządowych , 
- poprawa estetyki miasta,  
- wzrost prestiżu Rynku   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna  
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Szacunkowy 
koszt  
 

800 tys. złotych 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny miasta,  
środki zewnętrzne  (Regionalny Program  Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
Europejski Fundusz Społeczny     
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne   
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne   
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji 
projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2019 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Michał Pietrzok 
Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 429 , e-mail : bfz@chorzow.eu, pietrzok_m@chorzow.eu 
tel. 608616675 

 

 

 
 
  

mailto:bfz@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 
Nazwa projektu Rewitalizacja  zdegradowanego  obszaru stawu Herman przy ul. Stacyjnej  w Chorzowie     PI/6.   

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Obszar projektu  obejmuje zdegradowany teren  o pow. około 3,8 ha będący nieużytkiem z 
obszarem wód stojących wraz z tendencją do zalewisk . Obszar porośnięty jest roślinnością o 
słabym stanie zdrowotnym, wymagającą radykalnych zabiegów ukierunkowanych na poprawę 
aktualnego stanu rzeczy, z uwzględnieniem cennych przyrodniczo gatunków  fauny i flory 
występujących na obszarze.  W ramach projektu zakłada się  oczyszczenie wód akwenu , 
uszczelnienie jego dna, usunięcie „dzikich” odprowadzeń ścieków, ukształtowanie terenu  w 
sposób poprawiający walory przyrodniczo –krajobrazowe obszaru oraz warunki siedliskowe fauny 
i flory charakterystycznej dla tego obszaru.  Ponadto,  przewiduje się wykonanie strefy 
wypoczynkowo-rekreacyjnej dla społeczności  lokalnej poprzez  utworzenie sensorycznego parku 
zmysłów dedykowanego osobom niepełnosprawnym (w tym niedowidzącym)  , ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci (stworzenie tzw. ogrodów zmysłów, tj. ogrodu  zapachu, kształtu, kolorów, 
smaku  i dzikiej natury  oraz „sztucznej  rzeki”  jako miejsca zabaw wodzie).  Dodatkowo,  projekt 
zakłada m.in.  stworzenie punktów widokowych, pomostów, alejek z ławkami, ścieżki dla rolkarzy,  
punktów piknikowych oraz placu zabaw dla dzieci.    

Projekt realizuje :  

1. cele społeczne : poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie , poprawa jakości życia 
mieszkańców podobszaru rewitalizacji  Chorzów II  i ograniczenie patologii społecznych na 
zdegradowanym  obszarze miasta,   stworzenie alternatywy dla wolnego czasu  
spędzanego przez mieszkańców podobszaru  w sposób bierny (szczególnie dzieci, 
młodzieży i osób starszych), umożliwienie czynnej rekreacji na łonie natury zwłaszcza 
dzieciom  niepełnosprawnym, udostępnienie miejsca do rekreacji  dla całych rodzin , 
udostępnienie miejsca spotkań i integracji dla społeczności lokalnej  , zapewnienie 
możliwości korzystania z oferty rekreacyjnej również przez mniej zamożnych mieszkańców 
-  infrastruktura będzie ogólnodostępna na co dzień i nieodpłatna, poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców poprzez korzystanie z czynnej formy rekreacji na danym obszarze  

2. cele przestrzenne : stworzenie nowej , bezpiecznej przestrzeni publicznej dla lokalnej 
społeczności, stworzenie infrastruktury komunikacyjnej dla obszaru rewitalizowanego 
(droga dojazdowa, chodniki, ścieżki, parkingi), wcielenie terenu w zainwestowaną tkankę 
miejską,  zatrzymanie procesu marginalizacji obszaru objętego projektem   

3. cele środowiskowe   :  uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w obszarze stawu 
Herman, uporządkowanie zieleni i realizacja nowych nasadzeń zgodnych z założeniami 
projektu parku sensorycznego, stworzenie warunków do życia i rozwoju florze i faunie 
zlokalizowanym  na obszarze rewitalizacji   

4. cele gospodarcze :   umożliwienie drobnych działań  inwestycyjnych na obszarze objętym 
projektem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie (np. prowadzenie sklepu z artykułami 
wędkarskimi ,  mała gastronomia , wypożyczalnia sprzętu sportowego np. rolek itd.)  
 

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 
zamieszkania, spędzania wolnego czasu i poszanowania dobra wspólnego.  
CII/4 Wzrost standardu zamieszkania i poprawa środowiska oraz stanu bezpieczeństwa 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Chorzów II : teren stawu Herman przy ul. Stacyjnej wraz działkami 
sąsiednimi  koniecznymi do realizacji zjazdu z drogi publicznej  , parkingów i chodników oraz 
przyłączy infrastruktury.  Wszystkie działki stanową własność Miasta Chorzów.    

Lider i partnerzy 
projektu 

Miasto Chorzów  
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Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Wskaźniki  produktów :  
1) liczba nowych  terenów  parkowych  (szt)  
2) powierzchnia nowych  terenów  parkowych  (ha)  

Wskaźniki  rezultatów :  
3) liczba zrewitalizowanych obszarów (szt)  
4) powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (ha)  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Koncepcja zagospodarowania  terenu w ranach projektu rewitalizacji przyrodniczo – 
krajobrazowej zdegradowanego obszaru stawu Herman w Chorzowie.  

2. Projekt budowlano  – wykonawczy zagospodarowania terenu stawu Herman 
3. Studium wykonalności.  
4. Inwentaryzacja zieleni.  
5. Kosztorys inwestorski  i przedmiary.  
6. Pozwolenie na budowę nr 166 z dnia 06/05/2015r.  

Wszystkie ww. dokumentacje zostały opracowane w ramach zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej  rewitalizacji przyrodniczo – krajobrazowej zdegradowanego obszaru 
stawu Herman w Chorzowie” realizowanego ze środków UE POPT 2007-2013 w ramach  
Projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie 
Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic” prowadzonego w latach 2013 – 2015   

Szacunkowy 
koszt  

Wartość całkowita projektu  :  7.758.688,14 zł   

Źródła 
finansowania 

środki zewnętrzne (unijne i krajowe) , środki własne Miasta Chorzów  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak   Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 
1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  

e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu  

 

 

  

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU  

Nazwa projektu Świetlica środowiskowa dla dzieci w dzielnicy Chorzów II                                                             PI/7. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 5 - 14 lat, zamieszkujących w dzielnicy Chorzów 
II.  Zapewnia opiekę i pomoc edukacyjną w ciągu roku szkolnego, a w okresie wakacji letnich pełni 
rolę półkolonii. Świetlica jest miejscem, w którym bezpieczne schronienie znajdą zarówno dzieci 
rodziców pracujących i niepracujących. Dla pracowników socjalnych zajmujących się rodzinami, 
świetlica to dobre narzędzie pracy socjalnej, pozwalające na niwelowanie dysproporcji 
rozwojowych dzieci wychowywanych w rodzinach z różnymi dysfunkcjami. Dla rodziców 
pracujących świetlica to miejsce, w których ich dziecko będzie znajdowało się pod fachową opieką 
w czasie, kiedy oni sami muszą być w pracy. Całoroczny system pracy daje gwarancję opieki 
również w okresie, gdy zajęcia w szkołach i przedszkolach nie odbywają się z uwagi na wakacje.  

Projekt wychodzi naprzeciwko potrzebom mieszkańców podobszaru Chorzów II zgłaszających  
m.in. problem koncentracji osób bezrobotnych , których funkcjonowanie  uzależnione jest od 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej  ,  a co za tym idzie : problem niezaradności życiowej całych 
rodzin, łącznie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie wywołanej m.in. frustracją spowodowaną  
brakiem pracy czy  alkoholizmem. Kumulacja negatywnych zjawisk oraz brak pozytywnych 
wzorców powodują, że młodzież powiela błędy swoich rodziców już od wczesnego dzieciństwa, co 
objawia się  chuligaństwem, aktami wandalizmu  i przestępczością wśród młodocianych. 
Jednocześnie w obszarze spada poziom bezpieczeństwa publicznego , co z kolei powoduje  
„odpływ” dotychczasowych mieszkańców do bezpieczniejszych i atrakcyjniejszych dzielnic miasta.      

Projekt przewiduje zatem  „przechwycenie” najmłodszych mieszkańców podobszaru, nie tylko w 
celu  zapewnienia im opieki i pomocy w nauce, ale również pokazania i wpojenia pozytywnych 
zachowań   i wzorców do naśladowania. Świetlica  stanie się alternatywą spędzania wolnego czasu   
dla młodego człowieka , który tym samym dostanie szansę na wejście w dorosłe  życie nieobciążone 
„dziedziczeniem”  negatywach zjawisk i patologii.     

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  

CII/1 Odbudowana zdolność środowisk defaworyzowanych  do realizacji potrzeb życiowych i 
zawodowych .  
CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 
zamieszkania, spędzania wolnego czasu i poszanowania dobra wspólnego.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar r rewitalizacji : Chorzów II, ul. Kalidego  

Lider i partnerzy 
projektu 

Ośrodek Pomocy Społecznej , ul, Kruszcowa 22, Chorzów  oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOWOPR) – ul, 3 Maja 4/1   

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Zapewnienie stałej opieki 30 dzieciom zamieszkującym w dzielnicy Chorzów II 
2. Zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnych dzieciom mającym problemy w nauce 
3. Zapewnienie stałego dostępu do konsultacji psychologicznych 
4. Poprawa współpracy pomiędzy rodzicami a placówkami szkolnymi 
5. Zapewnienie możliwości zwiększenia aktywności zawodowej rodzicom poprzez zapewnienie 
opieki w czasie godzin pracy 
6. Zorganizowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w czasie wolnym od 
nauki 
7. Stworzenie możliwości funkcjonowania grupy wsparcia lub samowsparcia dla rodziców dzieci 
uczęszczających do świetlicy 
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Szacunkowy 
koszt 

600.000,- zł (150.000,- zł/rocznie)  

Źródła 
finansowania 

Środki własne miasta ( w tym środki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi ) , Środki MPiPS ( na realizację Programów wspierania pieczy zastępczej ) 
Środki UE - na działania w zakresie zapewnienia opieki osobom zależnym  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 rok 
Cykle roczne 

Osoba(y) sporządz. 
kartę  (imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk - Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie,  

e-mail: antonczyk.b@opschorzow.pl, tel. 604  941 611 

 

mailto:antonczyk.b@opschorzow.pl
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PODSTAWOWE PROJEKTY REWITALIZACYJNE  -  

PODOBSZAR REWITALIZACJI  CHORZÓW  BATORY  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Biadacz  – otwarty na świat                                                                                                                PI/8.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

1. Podniesienie standardu lokali mieszkalnych poprzez likwidację wspólnych ubikacji na 
korytarzach, zabudowę łazienek z WC, likwidację palenisk węglowych i zastąpienie ich 
instalacjami c.o. Renowacja zabytkowych elewacji frontowych budynków, ocieplenie 
ścian szczytowych i tylnych, stropodachów.   

2. Adaptacja części mieszkań ( w niekorzystnych miejscach) na świetlice lokalne, drobną 
przedsiębiorczość 

3. Poprawa stanu technicznego istniejących podwórek na cele rekreacji  
4. Poprawa komunikacji miejskiej w rejonie  ( rozważenie przez KZK GOP  poprowadzenia 

min. jednej linii autobusowej Batory - Centrum poprzez ulicę Leśną)  
 
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CIII/3 Oferta kulturalna i rekreacyjna aktywizująca i integrująca społeczność lokalną.  
CIII/4 Standard i środowisko zamieszkania zatrzymujące obecnych mieszkańców i sprzyjające 
nowemu osadnictwu.  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar Chorzów Batory  : robotnicza osada w dzielnicy Chorzów Batory zwana potocznie 
Biadaczem w kwartale ulic Leśna – Piekarska - Odrzańska 
 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Urząd Miasta Chorzów, Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Realizator: Zakład Komunalny „PGM” 
Partnerzy: właściciele budynków prywatnych 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze sposobem  
ich oceny 

Podniesienie komfortu zamieszkania w około 500 lokalach ( w tym 274 lokale w zarządzie 
Zakładu Komunalnego „PGM”).  
Likwidacja niskiej emisji i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Odtworzenie historycznej zabudowy i poprawa estetyki dzielnicy. 

Szacunkowy koszt  

 

22.000.000,- zł plus podwórka (około 40 x15.000,- zł = 600.000,- zł) 

W sumie  : 22.600.000,- zł.  

Źródła 
finansowania 

Środki UE – 80% 
Środki własne – 20% ( Miasto Chorzów/Prywatni właściciele budynków) 

Termin rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2019 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2023 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, telefon,  
e-mail) 

Adam Adamus 
Zakład Komunalny „PGM”  
32 757-15-52 
a.adamus@pgm-chorzow.eu 
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KARTA PROJEKTU 

 

Nazwa projektu Świetlica środowiskowa dla dzieci w Chorzowie Batorym                                                             PI/9. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 5 - 14 lat, zamieszkujących w podobszarze 
rewitalizacji Chorzów Batory. Zapewnia opiekę i pomoc edukacyjną w ciągu roku szkolnego, a w 
okresie wakacji letnich pełni rolę półkolonii. Świetlica jest miejscem, w którym bezpieczne 
schronienie znajdą zarówno dzieci rodziców pracujących i niepracujących. Dla pracowników 
socjalnych zajmujących się rodzinami, świetlica to dobre narzędzie pracy socjalnej, pozwalające 
na niwelowanie dysproporcji rozwojowych dzieci wychowywanych w rodzinach z różnymi 
dysfunkcjami. Dla rodziców pracujących świetlica to miejsce, w których ich dziecko będzie 
znajdowało się pod fachową opieką w czasie, kiedy oni sami muszą być w pracy. Całoroczny 
system pracy daje gwarancję opieki również w okresie, gdy zajęcia w szkołach i przedszkolach nie 
odbywają się z uwagi na wakacje. Na bazie placówki realizowane będą program „Pedagog 
podwórkowy” łączący w sobie elementy socjalizacyjne i aktywizujące młodzież do wspólnych 
działań na rzecz dzielnicy, z organizowaniem i rozwojem wolontariatu.  

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  

CIII/1 Aktywizacja zawodowa i samodzielność ekonomiczna ze szczególnym uwzględnieniem grup 
społecznych dotkniętych bezrobociem i ubóstwem  

CIII/2 Miejsca i usługi aktywizujące i rozwijające talenty i pasje dzieci i młodzieży. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Lokal użytkowy na terenie podobszaru rewitalizacji Batory , będący we władaniu ZK PGM.   

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Ośrodek Pomocy Społecznej , ul, Kruszcowa 22, Chorzów   

Partnerzy : organizacje pozarządowe 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Zapewnienie stałej opieki 30 dzieciom zamieszkującym w dzielnicy Chorzów Batory  

2. Zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnych dzieciom mającym problemy w nauce 

3. Zapewnienie stałego dostępu do konsultacji psychologicznych 

4. Poprawa współpracy pomiędzy rodzicami,  a placówkami szkolnymi 

5. Zapewnienie możliwości zwiększenia aktywności zawodowej rodzicom poprzez zapewnienie 
opieki w czasie godzin pracy 

6. Zorganizowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w czasie wolnym od 
nauki 

7. Stworzenie możliwości funkcjonowania grupy wsparcia lub samowsparcia dla rodziców dzieci 
uczęszczających do świetlicy 

Szacunkowy 
koszt  

600.000,- zł (150.000,- zł/rocznie) 

Źródła 
finansowania 

 

Środki własne miasta ( w tym środki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi ) 

Środki MPiPS ( na realizację Programów wspierania pieczy zastępczej ) 
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Środki UE - na działania w zakresie zapewnienia opieki osobom zależnym  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 2 Q 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2020 rok 
Cykle roczne  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Bożena Antończyk, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 

e-mail: antonczyk.b@opschorzow.pl 
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PODSTAWOWE PROJEKTY REWITALIZACYJNE -  

PODOBSZAR REWITALIZACJI  CHORZÓW STARY  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Przywrócenie  przestrzeni publicznej integrującej lokalną społeczność poprzez stworzenie 
Chorzowskiej  Starówki  w rejonie   Placu św. Jana oraz z ul. Bożogrobców w Chorzowie                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  PI/10 
  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Chorzów Stary jest dzielnicą o długiej historii, sięgającej XIII wieku. Największy rozwój przeżył 
jednak w epoce industrializacji na pograniczu XIX i XX wieku, kiedy powstało kilka ogromnych 
zakładów przemysłowych. Dzielnica jest bardzo rozległa, lecz słabo zaludniona (najmniej z 
wszystkich dzielnic Chorzowa). Zabudowa mieszkalna to w przeważającej części familoki, 
pamiętające czasy autonomii śląskiej. Wskutek zmian w okresie transformacji, zlikwidowano lub 
ograniczono działalność zakładów  przemysłowych  działających  w dzielnicy (Zakłady Azotowe i 
stara Elektrownia), co spowodowało nasilenie się   bezrobocia i patologii społecznych.  

Centralnym punktem dzielnicy jest Plac św. Jana wraz z ul. Bożogrobców  , pełniący niegdyś rolę 
rynku ówczesnej  wsi wraz z  otaczającą go pierzeją kamienic . Obecnie mieści się tam Ośrodek 
Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie wraz z izbą wytrzeźwień. Ośrodek 
powstał jako odpowiedź na  pojawiające się potrzeby, związane z pomocą osobom uzależnionym 
od alkoholu i ich rodzinom, a także  wzrostem szeroko rozumianej przemocy domowej i spożycia 
alkoholu wśród nieletniej młodzieży. Usytuowanie Ośrodka w tym miejscu powoduje negatywne 
skojarzenia z dzielnicą, tym samym niwecząc historyczne atuty tego miejsca. Celem projektu 
(zgłoszonego przez mieszkańców miasta podczas spotkań warsztatowych) jest zatem  
przywrócenie świetności tego miejsca  w formie  nowej przestrzeni publicznej dedykowanej 
lokalnej społeczności, a także dążenie do poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców 
kamienic okalających Plac św. Jana oraz ul. Bożogrobców .  

Projekt wychodzi naprzeciwko potrzebom mieszkańców podobszaru Chorzów Stary zgłaszającym   
m.in. problem koncentracji osób bezrobotnych , których funkcjonowanie  uzależnione jest od 
wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej  ,  a co za tym idzie : problem niezaradności życiowej całych 
rodzin, łącznie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie wywołanej m.in. frustracją spowodowaną  
brakiem pracy czy  alkoholizmem. Kumulacja negatywnych zjawisk objawia się  chuligaństwem, 
aktami wandalizmu  i przestępczością występującą na obszarze. Tym samym spada poziom 
bezpieczeństwa publicznego , co z kolei powoduje  „odpływ” dotychczasowych mieszkańców do 
bezpieczniejszych i atrakcyjniejszych dzielnic miasta (depopulacja). Problemem jest również brak 
oferty spędzania wolnego czasu  zwłaszcza dla dzieci i młodzieży – nowe zagospodarowanie  
Starówki  powoli na wykreowanie nowych funkcji zgodnych  z oczekiwaniami lokalnej społeczności 
.    

Projekt zakłada 2 etapy :  

Etap 1 – opracowanie  koncepcji zagospodarowania terenu jako efekt   szeroko zakrojonych działań 
partycypacyjnych lokalnej społeczności. Z uwagi m.in., na złożoną formę władania 
nieruchomościami  (kamienice prywatne i  gminne) ,  głównym założeniem koncepcji jest przede 
wszystkim wypracowanie  programu współpracy pomiędzy właścicielami / zarządcami 
poszczególnych budynków w celu wykreowania wspólnej  wizji Placu św. Jana jako miejsca 
bogatego w historię , ale jednocześnie odpowiadającego na obecne oczekiwania mieszkańców  . 
Koncepcja zakłada aktywny udział  lokalnej społeczności (mieszkańców, liderów lokalnych, 
organizacji pozarządowych, pobliskiej parafii katolickiej ) w kreowaniu nowego wizerunku tego 
miejsca oraz pomysłów i projektów,  jakie mogą być tam realizowane w przyszłości. Obecnie 
zakłada się, że koncepcja obejmie takie elementy  zagospodarowanie pustostanów, podwórek, 
ciągów komunikacyjnych , a nawet  odtworzenie funkcji Karczmy Śląskiej  i Izby Tradycji jako miejsc 
integrujących lokalną społeczność. Dokładny zakres koncepcji będzie efektem szeroko zakrojonych 
spotkań z mieszkańcami, warsztatów i konsultacji.  
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Etap 2 – opracowanie na bazie ww.  koncepcji projektu budowlano – wykonawczego , 
stanowiącego podstawę dla oszacowania budżetu przedsięwzięcia  w perspektywie wieloletniej.   

Etap I ma charakter projektu podstawowego, albowiem stanowi fundamentalną bazę i zarazem  
pierwszy krok  dla zniwelowania problemów mieszkańców podobszaru  rewitalizacji Chorzów Stary, 
takich jak  zjawisko depopulacji centrum dzielnicy, koncentracja ubóstwa czy nasilenie aktów 
chuligaństwa i wandalizmu oraz brak oferty spędzania wolnego czasu. Etap II będzie stanowił 
kontynuację podjętych w etapie I kroków.     

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
 
CIV/5 Odnowione i ożywione obiekty zabytkowe tworzące Starochorzowską Starówkę. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji  Chorzów Stary  
 
 
 
 

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider : Miasto Chorzów  
Partnerzy : właściciele kamienic,  Rada dzielnicy Maciejkowice , gestorzy mediów  

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki: 
1. Liczba wypracowanych koncepcji (szt)  
2. Liczba wypracowanych pomysłów i projektów w ramach koncepcji (szt)  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna   

Szacunkowy 
koszt  

Wartość projektu : 150.000,- zł  
 

Źródła 
finansowania 

Wkład własny Miasta, środki zewnętrzne (UE,  WFOiŚ, fundusze celowe )  
 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 1 Q 2018 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2019 rok 
 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół uczestników warsztatu dot. prac nad aktualizacją programu rewitalizacji.  
 
Oprac. Jolanta Koczubik , Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 429 
E-mail: koczubik_j@chorzow.eu, bfz@chorzow.eu  
 

 
 
 
 

  

mailto:koczubik_j@chorzow.eu
mailto:bfz@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU  

 

Nazwa projektu Poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół Zawodowych w Chorzowie poprzez zajęcia podnoszące 
wiedzę i umiejętności uczniów w celu uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych     PI/11. 
  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Budowlanych poprzez 
realizację zajęć podnoszących wiedzę i umiejętności uczniów szkoły w celu uzyskania dodatkowych 
uprawnień zawodowych.  Uczniowie szkoły korzystają obecnie z budynku przy ul. ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 3, w którym od lat prowadzone są zajęcia warsztatowe. Jest to obiekt  
dostosowany do prowadzenia tego typu zajęć. Konieczność dostosowania profilu kształcenia 
uczniów do wymogów rynku pracy pociąga za sobą rozwój bazy szkoleniowej , również praktycznej. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy, największym problemem 
pracodawców jest pozyskanie młodego pracownika z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.  
Taki problem dostrzega ponad 31 % badanych pracodawców. Podobny problem sygnalizują firmy i 
warsztaty współpracujące ze szkołą od lat . Wskazują oni  na  brak kształcenia w zawodach 
odpowiadających potrzebom firm oraz brak praktyki i przygotowania zawodowego absolwentów,  
jako na najistotniejsze bariery w rekrutacji. Pracodawcy  zwracają też uwagę na konieczność 
rozbudowania programów nauczania w ramach poszczególnych kursów kwalifikacyjnych (np. w 
wypadku montera instalacji o wiedzę w obszarze fotowoltaiki, paneli solarnych czy pomp ciepła, w 
wypadku zawodów budowlanych o wiedzę z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz 
termomodernizacji obiektów, itp.). Wskazują także na problem nieposiadania przez absolwentów 
szkół wymaganych certyfikatów i uprawnień branżowych czy tez rynkowych (np. związanych z 
montażem i eksploatacją rusztowań, obsługą sprzętu budowlanego, spawaniem, projektowaniem  
w programie AUTOCAD, gazownictwie, itp.). Organizowane warsztaty stanowić będą  również bazę 
dla innych przedsięwziąć o charakterze  edukacyjnym, stanowiących alternatywę spędzenia 
wolnego czasu dl młodzieży z podobszaru rewitalizacji.      

Na podstawie powyższych danych,  a także po dokonanej analizie możliwości organizacyjnych 
szkoły, we współpracy z nauczycielami praktycznej nauki zawodu sporządzono wykaz kursów, po 
ukończeniu których uczniowie zdobyliby dodatkowe kwalifikacje. Szkolenia te poszerzą 
umiejętności  zdobyte podczas nauki w szkole i mogą być przeprowadzone w warsztacie 
praktycznej nauki zawodu przy ul.  Marii Skłodowskiej – Curie 3 , jednak konieczne jest  jego 
dodatkowe doposażenie w niezbędny sprzęt i materiały.  

Projekt jest zatem odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, albowiem jego realizacja gwarantuje 
wyszkolenie kompetentnego pracownika poszukiwanego przez rynek, a absolwentom  szkoły 
zwiększa szansę  na uzyskanie pracy w swoim zawodzie.  

 

Zakłada się: 

Część społeczną :  

1 Poprawę jakości edukacji w szkole we współpracy z otoczeniem, w szczególności  
z pracodawcami, poprzez:  

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu;  

- podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów  
i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (kursy, szkolenia);  

- rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;  

- rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;  
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2. Realizację działań w zakresie stworzenia w szkole systemu oświaty prowadzącego kształcenie 
zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.   

Część infrastrukturalną:  

przebudowę budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 z przeznaczeniem  na warsztaty                             
szkolne. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie stanowisk w urządzenia, 
maszyny, elektronarzędzia, aparaturę kontrolno-pomiarową i inne narzędzia, zgodnie ze 
standardami wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych z OKE.  

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  

CIV/1 Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 

młodzieży.  

CIV/3 Rozwój nowej tkani ekonomicznej wykorzystującej  lokalną przedsiębiorczość   i inicjatywy 

społeczne. 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji: Chorzów Stary, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 (miejsce realizacji zajęć 

warsztatowych)  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Miasto Chorzów, Rynek 1 , 41-500 Chorzów  

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Rezultaty: 
EFS: 
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione 
dzięki EFS [szt]:  
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:  
 
Produkty: 
EFS: 
- Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy [osoby]:  
- Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie [osoby]:  
- Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.]:  
EFRR: 
Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego (sztuka), 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury  w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 
edukacyjnej (osoby). 
 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

W IV Q 2016r. opracowywany zostanie program funkcjonalno-użytkowy. W I kwartale 2017 

Miasto Chorzów ogłosi przetarg nieograniczony na wykonania projektu budowlano-

Wykonawczego adaptacji budynku. Inwestor dysponuje terenem na cele budowlane.  

Szacunkowy 
koszt  
 

Część EFS: 1.900.000,00 zł, w tym dofinansowanie: 1.615.000,00 zł  

Część EFRR: 1 908 446,00 zł, w tym dofinansowanie: 1.622.179,10 zł (85%).  



30 
 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Miasta Chorzów, natomiast źródłem 

finansowania projektu będzie: 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi Priorytetowej: XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie RPO WSL:  Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego - ZIT  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: XII Infrastruktura 

edukacyjna, Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego  Poddziałanie RPO WSL:  

12.2.1. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego  – ZIT  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : I Q 2018 

Planowany termin zakończenia  realizacji projektu (kwartał, rok) : IV Q 2020 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marzena Rak, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 5000 w. 330, 429  
e-mail : bfz@chorzow.eu, rak_m@chorzow.eu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:rak_m@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu „Zmieniam siebie - zmieniam przyszłość -  – aktywizacja społeczno - zawodowa osób z 
problemem uzależnienia wraz z zapewnieniem lokalu  służącego realizacji projektu            PI/12. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt dot. podobszaru Chorzów Stary, którego mieszkańcy zgłaszali  problemy i potrzeby o 
charakterze głównie społecznym. Negatywne zjawiska dotyczą przede wszystkim silnej 
koncentracji osób trwale  bezrobotnych uzależnionych od wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, 
obserwowanej na dużą skalę niezaradności życiowej rodzin, alkoholizmu, narkomanii ,   a także 
nasilenia aktów chuligaństwa  i wandalizmu.   

Obecnie w obszarze działa Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 , które częściowo 
odpowiada na wskazane potrzeby – Centrum powstało  w celu aktywizacji społeczno -zawodowej 
określonych grup społecznych  z problemem uzależnienia.   Dla celów realizacji projektu  Centrum 
dysponuje niedostateczną powierzchnią użytkową. Przedstawiony projekt zakłada poprawę tego 
stanu rzeczy poprzez adaptację i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych w budynku 
Centrum oraz realizację działań miękkich skierowanych stricte do mieszkańców podobszaru 
Chorzów Stary. Objęcie ich projektem jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone podczas badania 
ankietowego mieszkańców i pozwoli na zniwelowanie negatywnych zjawisk występujących w 
obszarze.    

Projekt składa się z 2 obszarów :  

1. obszar społeczny („miękki”) – dot. działań ukierunkowanych na osoby z problemem 
uzależnienia  wszelkiego  rodzaju (alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne, czyli 
uzależnienia od wykonywania danej czynności- hazard, internet, komputer .  

Do działań tych należą :  

1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne w zakresie tworzenia planu działania mającego na 
celu określenie ścieżki aktywizacji zawodowej.  Wieloinstrumentowe wsparcie osoby objętej IPD 
daje potencjalną możliwość uruchomienia procesu zmian u tej osoby jak i zmiany jej sytuacji 
społeczno-zawodowej. 

2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne w zakresie predyspozycji zawodowych – ta forma 
indywidualizowanego wsparcia pozwala na podejście sprofilowane odpowiednio do sytuacji tej 
osoby, jej potrzeb, możliwości, kompetencji i najpoważniejszych deficytów. Sprzyja to większemu 
jej zaangażowaniu, co z kolei jest ważnym warunkiem powodzenia realizacji działań .  

3. Organizacja kursów zawodowych. Określenie rodzaju kursów zawodowych będzie korelować ze 
ścieżką aktywizacji zawodowej ustaloną w indywidualnych planach działania. Instrument pozwoli 
na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych uczestników projektu.  

4. Warsztaty/treningi w obszarze podniesienia, wzmocnienia i wypracowania kompetencji oraz 
umiejętności społeczno-zawodowych poprzez: Trening Kompetencji Społecznych, Trening 
Umiejętności Zawodowych. Tematyka zajęć obejmować będzie zrozumienie zasad i zachowań 
związanych z pełnieniem określonej roli społecznej, kulturę słowa i gestu, elementy komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, umiejętność inicjowania rozmowy, słuchania, dyskutowania, reagowania 
na krytykę i wyrażania krytyki, reagowania na potrzeby najbliższego otoczenia. Celem Treningu 
Umiejętności Zawodowych będzie uświadomienie uczestnikom indywidualnych potrzeb i 
motywacji zawodowych. Pozyskanie wiedzy na temat przygotowania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej i złożenia dokumentów aplikacyjnych, metod i technik poszukiwania pracy oraz 
możliwości wykorzystania swojego potencjału w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

5. Organizacja staży zawodowych/prace społecznie użyteczne będące wyznacznikiem i 
sprawdzeniem nabytych, czy rozwiniętych w ramach projektu kompetencji i umiejętności 
społeczno-zawodowych. Przygotowanie zawodowe dorosłych oznacza instrument aktywizacji w 
formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez 
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nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 
umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej. 

6. Grupa wsparcia obejmująca wsparcie doraźne oraz długofalowe przy wykorzystaniu lokalnych 
zasobów instytucjonalnych i organizacji. Poradnictwo indywidualne oraz tematyczne jako grupa 
wsparcia, będąca odpowiedzią na zgłoszone potrzeby uczestników.   

7. Działania skierowane do otoczenia rodzin uzależnionych. Promowanie trzeźwego stylu życia i 
aktywnych form spędzania czasu wolnego, w tym poprzez organizowanie tematycznych imprez 
plenerowych np: „Dzień Integracji i Kultury Śląskiej”, „Dzień Profilaktyki Zdrowia”, „Piknik 
Rodzinny”. Jednocześnie organizowane będą warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, których 
celem będzie rozwijanie postaw asertywnych z umiejętnością doboru argumentów i ich celowego 
przekazywania osobie uzależnionej.    

5. Działania wspierające umożliwiające rozwijanie indywidualnych zainteresowań i dostępu do 
instytucji kultury oraz obiektów sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży.  

 

2. obszar infrastrukturalny („twardy” ) – dot. działań remontowo – budowlanych, tj.      
adaptacja i zagospodarowanie pomieszczeń strychowych w Centrum Pracy 
Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 (CPS przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Chorzowie)  w celu aktywizacji społeczno –zawodowej określonej  grupy 
społecznej z problemem uzależnienia.  Centrum Pracy Socjalnej w dzielnicy 
Chorzów Stary, w którym od roku 2006 realizowany jest Klub Integracji Społecznej 
dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych  wykluczeniem jest właściwym 
miejscem spotkań warsztatowych osób z problemem uzależnienia chcących 
powrócić na rynek pracy. Zwiększenie powierzchni jw. wpłynie na: 

 zwiększenie efektywności i jakości pracy wykładowców i terapeutów, 
 umożliwienie udziału w zajęciach KIS większej liczby osób z podobszaru Chorzów Stary ,  

zagrożonych wykluczeniem  społecznym , wymagających wsparcia KIS, 
 możliwość rozszerzenia oferty zajęć warsztatowych i terapeutycznych, 
 poprawę warunków socjalno - bytowych uczestników KIS, 
 większe możliwości realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, 
 poprawę jakości usług społecznych, 
 poprawę infrastruktury pomocy społecznej. 

 

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  

CIV/1 Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 

młodzieży.  

CIV/3 Rozwój nowej tkani ekonomicznej wykorzystującej  lokalną przedsiębiorczość   i inicjatywy 

społeczne. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar rewitalizacji Chorzów Stary, Centrum Pracy Socjalnej, ul. Kasprowicza 2 

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Ośrodek Pomocy Społecznej – CPS, ul. Kruszcowa 22 / ul. Kasprowicza 2  

Partner : Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom  w Chorzowie, Plac św. Jana 31a  

Prognozowane 
rezultaty  

Wskaźniki  :  
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wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu  - (szt)  

- liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej: (szt)  

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie (szt)  

- liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (szt)  

- liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury (szt)  

- liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych/objętych innymi remontami 
budowlanymi obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno zawodowej (szt)   

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

1. Rzetelne zaplecze techniczne i merytoryczne dla realizacji  projektu.  
2. Diagnoza stanu obecnego osób zagrożonych uzależnieniami.   
3. W chwili obecnej Ośrodek Pomocy Społecznej posiada dokumentację projektową 

przygotowaną w roku 2010 dla celów adaptacji pomieszczeń strychu na salę terapeutyczną 
dla Klubu Integracji Społecznej. Projekt zawiera wszelkie uzgodnienia (wypis z miejscowego 
planu zagospodarowania, opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków, Opinię Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego oraz opinię Państwowej Inspekcji Pracy. Jednakże z uwagi na upływ 
czasu dokumentacja wymagać będzie aktualizacji. W posiadaniu Miasta jest kosztorys 
planowanej inwestycji.   

 

Szacunkowy 
koszt  

 

Wartość całkowita projektu  :   

część społeczna : ok. 1.500.000,- zł   

część infrastrukturalna : 500.000,- zł.  

Razem  : ok. 2 mln zł  

Źródła 
finansowania 

 

środki własne Miasta Chorzów , środki zewnętrzne (unijne i krajowe) ,  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2022  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Halina Bulanda,  Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 32 733 03 24 , ul Powstańców 70/1  

e-mail : bulanda_h@ops.chorzow.pl  

 

 

 

 
 

 

mailto:bulanda_h@ops.chorzow.pl
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Wzrost atrakcyjności terenu  Maciejkowice   jako miejsca do zamieszkania i rekreacji        PI/13.         

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt zakłada poprawę standardów zamieszkiwania oraz infrastruktury rekreacyjno – sportowej 
terenu  Maciejkowice, z uwzględnieniem obszarów chronionych Żabich Dołów i Doliny Górnika. W 
ramach projektu  przewiduje się działania „twarde”  , tj.  budowę infrastruktury na terenach 
przyległych do ww.  terenów chronionych  (obiekty przy ul. Antoniów i Dolina Górnika) oraz  ich 
skomunikowanie z terenem  Maciejkowice, a także działania „miękkie”, w postaci budowy ścieżek 
edukacyjnych i  przyrodniczych , stworzenie  punktów widokowych i  miejsc na plenery artystyczne. 
Synergia ww. działań uruchomi proces postrzegania Maciejkowic jako miejsca atrakcyjnego do 
zamieszkania  z uwagi na sąsiedztwo cennych przyrodniczo terenów, o infrastrukturze  
odpowiadającej oczekiwaniom społeczności lokalnej.  

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CIV/2 Wartościowe tereny przyrodnicze z infrastrukturą .  
CIV/4 Podniesiony standard zamieszkania i zagospodarowane pustostany  .  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszar  rewitalizacji  : Chorzów Stary, ul. Antoniów , ul. Antoniowska , ul. Rozbarska, ul. Główna   

Lider i partnerzy 
projektu 

Miasto Chorzów , Chorzowsko – Świętochłowickie  Przedsiębiorstwo Wod – Kan Sp. z oo.    

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
2. Ożywienie turystyczne miejsc przyrodniczo cennych  
3. Integracja społeczności lokalnej  
4. Uatrakcyjnienie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców strefy rewitalizacji    

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Faza koncepcyjna  

Szacunkowy 
koszt  

4.000.000.- zł    

Źródła 
finansowania 

środki zewnętrzne (unijne i krajowe) , środki własne Miasta Chorzów  

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2021  

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół uczestników warsztatu dot. aktualizacji programu rewitalizacji.   
Oprac. Jolanta Koczubik , Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 429 
Email: koczubik_j@chorzow.eu, bfz@chorzow.eu  

 

mailto:koczubik_j@chorzow.eu
mailto:bfz@chorzow.eu
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PODSTAWOWE PROJEKTY REWITALIZACYJNE –  

REALIZOWANE NA WSZYSTKICH  PODOBSZARACH REWITALIZACJI MIASTA  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Nasze podwórka – projekt rewitalizacji chorzowskich podwórek                                               PI/14. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Projekt polega na podjęciu szeregu działań zmierzających do integracji społeczności w przestrzeni 
odnowionych podwórek. Projekt dedykowany jest mieszkańcom wszystkich podobszarów 
rewitalizacji miasta,  albowiem tam właśnie zlokalizowana  jest stara i zniszczona zabudowa 
mieszkaniowa , której otoczenie stanowią najczęściej podwórza typu „studnia” , bądź przestrzenie 
podwórkowe łączące cały kwartał ulic.  

Zaplanowane działania to :  

1) Inwentaryzacja podwórek (weryfikacja stanu własności, powierzchni, stanu technicznego)  
2) Konsultacje społeczne z mieszkańcami– wspólne wypracowanie założeń projektowych, 

analiza potrzeb indywidualnych mieszkańców, określenie ich preferencji i potrzeb jako 
mini – wspólnoty lokalnej, ustalenie koncepcji zagospodarowania  podwórka, jako miejsca 
przyszłej integracji mieszkańców  

3) Wspólna realizacja działań remontowo – budowlanych na obszarze podwórka zgodnie z 
wypracowanymi założeniami projektowymi (np. wykonanie chodników, ścieżek, miejsc 
parkingowych, odwodnienia, oświetlenia, utwardzenia terenu, , miejsc piknikowych , 
nasadzeń  zieleni, ławki  , piaskownicy,  kącika zabaw dla dzieci, itp.)  

4) Integracja społeczna mieszkańców poprzez współorganizację i udział w piknikach, 
zabawach  i festynach odbywających się na podwórkach.  

 

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej  
CI/5 Wielofunkcyjne przyjazne dla mieszkańców Centrum miasta  
CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 
zamieszkania, spędzania wolnego czasu i poszanowania dobra wspólnego.  
CII/4 Wzrost standardu zamieszkania i poczucia  bezpieczeństwa.  
CIII/4 Standard i środowisko zamieszkania zatrzymujące obecnych mieszkańców i sprzyjające 
nowemu osadnictwu. 
CIV/2 Integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej  połączona z aktywizacja dzieci i 
młodzieży  
CIV/4 Poniesiony standard zamieszkania i zagospodarowane  pustostany   

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Podobszary  rewitalizacji miasta   , tj / podobszar Centrum, Chorzów II, Stary  oraz Batory  

Lider i partnerzy 
projektu 

Lider : Miasto Chorzów ,  
Partnerzy : Centrum Integracji Międzypokoleniowej , ośrodki  kultury , wspólnoty mieszkaniowe,  
prywatni właściciele nieruchomości, ZK PGM 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

1) Liczba nowo powstałych mini – przestrzeni publicznych (szt).   
2) Powierzchnia wyremontowanych podwórek (m2)  
3) Liczba osób korzystających z nowo powstałych mini - przestrzeni publicznych (szt)  
4) Liczba zorganizowanych pikników, spotkań , festynów na  nowo powstałych mini – 

przestrzeniach publicznych (szt)  
5) Liczna przeprowadzonych ankiet dot.  poziom satysfakcji  mieszkańców z 

przeprowadzonych działań (szt) 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Miasto posiada opracowanie z 2014r. pn. „Program renowacji podwórek miasta Chorzowa do 
2030 roku” wykonane przez IRM z Krakowa na zlecenie Miasta w ramach projektu „Miasto3” 
dofinansowanego ze środków POPT 2007 – 2013, w którym dokonano częściowej analizy  stanu 
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prawnego podwórek oraz dla kilkunastu opracowano – wspólnie z mieszkańcami  - koncepcję ich 
zagospodarowania.   

Szacunkowy 
koszt  

 16 mln zł  

Źródła 
finansowania 

środki własne Miasta Chorzów , środki zewnętrzne (unijne i krajowe) ,  

 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał, rok) :  1 Q 2018 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu (kwartał, rok) : 4 Q 2019 

 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Zespół w składzie   : Mirosława Kwietniewska  - OPS Chorzów, Iwona Gruszczyńska – PUP 
Chorzów,  Stanisława Biegała – PUP Chorzów, Krzysztof Wierzbicki – UM Chorzów, Adam Adamus 
– ZK PM Chorzów  

Oprac.  : Jolanta Koczubik, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 
41-500 Chorzów, tel. 32 416 5000  w.429 , e-mail : bfz@chorzow.eu, koczubik_j@chorzow.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:koczubik_j@chorzow.eu
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KARTA PROJEKTU  

Nazwa projektu Aktywni Chorzowianie w drodze do zatrudnienia                                                                           PI/15. 
 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo  
z podobszarów  rewitalizacji miasta Chorzów , prowadząca do podjęcia zatrudnienia na okres co 
najmniej 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie przez określoną poniżej grupę uczestników 
projektu, zgodnie z wartościami odnoszącymi się do niżej wymienionych grup docelowych; osób 
powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, biernych zawodowo, należących co najmniej,  do jednej z 
poniższych grup:  
- osób powyżej 50 roku życia,  
- kobiet,  
- osób z niepełno-sprawnościami,  
- osób długotrwale bezrobotnych,  
- osób o niskich kwalifikacjach,  
oraz dla uczestników/czek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych.  
Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano: utworzenie IPD, szkolenia z umiejętności miękkich 
i szkolenia zawodowe oraz pośrednictwo pracy. Staże zgodne z IPD. 
 
Projekt dotyczy wszystkich mieszkańców podobszarów  rewitalizacji  , albowiem tam  problem 
trwałego bezrobocia jest największy, a co za tym idzie również uzależnienie pod pomocy 
społecznej.   
 
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej ;  

CII/1 Odbudowana zdolność środowisk defaworyzowanych do realizacji potrzeb życiowych i 

zawodowych ;  

CIII/1 Aktywizacja zawodowa i samodzielność ekonomiczna ze szczególnym uwzględnieniem grup 

społecznych dotkniętych bezrobociem i ubóstwem; 

CIV/3 Rozwój nowej tkanki ekonomicznej wykorzystującej lokalną przedsiębiorczość i inicjatywy 

społeczne  

 

Lokalizacja -
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Miasto Chorzów, podobszary rewitalizacji miasta  

Lider  
i partnerzy  
projektu 

Lider:  
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie 
ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów 
Tel/fax: 32 254 61 80, e-mail: centrum@cpchorzow.pl ; biuro@cpchorzow.pl 
Partner: 
EURO SUPPORT W. RURYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA 
ul. Wiejska 122A 
45-303 Opole  
Tel/fax: 77 44 25 330 
e-mail: biuro@euro-support.pl 
 

Prognozowane 
rezultaty 
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Mierzalne wskaźniki projektu: 
Wskaźniki kluczowe: 
- Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  
- Liczba osób długotrwale objętych wsparciem w programie 
- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 

mailto:centrum@cpchorzow.pl
mailto:biuro@cpchorzow.pl
mailto:biuro@euro-support.pl
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- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 
- Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  
- Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  
- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 
opuszczeniu programu 
- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  
- Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), którzy podejmą 
pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w 
projekcie (efektywność zatrudnieniowa) 
- Odsetek uczestników w wieku 50 lat i więcej, którzy podejmą pracę w okresie do trzech 
miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (efektywność 
zatrudnieniowa) 
 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: przygotowano dokumentację aplikacyjną.  

Szacunkowy 
koszt  
 

Wartość projektu : 492 019,50 zł 
Wartość dofinansowania : 467 418,52 zł 

Źródła 
finansowania 
 

Wkład własny będzie zagwarantowany ze środków budżetu Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
w Chorzowie , natomiast źródłem finansowania projektu będzie Europejski Fundusz Społeczny, 
w ramach Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych  – ZIT  RPO WSL 2014-2020. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Okres realizacji : I Q 2017 – I Q 2018 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Marcin Kępa, Urząd Miasta Chorzów, Biuro Funduszy Zewnętrznych, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów 
Tel. 32 416 50 00 w. 314 
Email: bfz@chorzow.eu, kepa_m@chorzow.eu  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bfz@chorzow.eu
mailto:kepa_m@chorzow.eu
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PODSTAWOWE PROJEKTY REWITALIZACYJNE –  

REALIZOWANE POZA PODOBSZARAMI REWITALIZACJI  

NA TERENIE PARKU SLĄSKIEGO  
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu ArtArena Park – Nowoczesny – Wielofunkcyjny Amfiteatr wraz z zapleczem  w Ośrodku 
Harcerskim w Chorzowie                                                                                                                   PI/16.  

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Park Śląski jest terenem obejmującym prawie 1/5 powierzchni miasta Chorzów, jest największym 
parkiem miejskim w Polsce w naturalny sposób oddziaływującym na mieszkańców wszystkich 
dzielnic Chorzowa, którzy odwiedzają go nie tylko w celach wypoczynkowych,  ale również – 
korzystając z oferty instytucji położonych na terenie Parku – edukacyjnych, kulturalnych i 
aktywizacji społecznej.  

Ośrodek Harcerski wraz z amfiteatrem  to obiekt historycznie związany z Parkiem i miastem,  
zakorzeniony w świadomości mieszkańców od lat 60 tych ub. wieku jako przestrzeń integrująca 
śląskie rodziny. Obecnie obszar wymaga szeregu działań , w tym infrastrukturalnych zmierzających 
do przywrócenia przestrzeni mieszkańcom. Projekt „ArtArena Park”  dotyczy  kompleksowej 
odbudowy dawnego amfiteatru , co spowoduje przywrócenie przestrzeni o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym dla rodzin, młodzieży, dzieci oraz lokalnych środowisk.  
W latach swojej świetności obiekt amfiteatru pełnił istotną rolę integrującą mieszkańców 
Chorzowa poprzez licznie organizowane imprezy artystyczne, widowiska, spektakle i rewie. Z 
amfiteatru korzystały również z powodzeniem środowiska harcerskie skupione w Ośrodku 
Harcerskim krzewiąc pozytywne wzorce zachowań wśród młodych ludzi .  

Projekt zakłada, że obszar będzie stanowić uzupełnienie oferty  miasta w zakresie przestrzeni 
umożliwiającej organizację dużych imprez o charakterze społeczno-artystycznym skierowanych 
praktycznie do każdej kategorii wiekowej  - ArtArena Park pozwoli na realizację wielu 
przedsięwzięć, które nie są możliwe do przeprowadzenia w innych obiektach na terenie miasta 
Chorzowa oraz Parku Śląskiego. Podczas imprez ( w tym masowych) , takich jak koncerty, 
przedstawienia, festiwale, widowiska, spektakle muzyczne i teatralne itp.,  zagospodarowany  
obszar wraz z obiektem amfiteatru będzie służył przede wszystkim  mieszkańcom  miasta .  

Projekt zakłada nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi,  przedszkolami, szkołami, 
domami kultury, świetlicami środowiskowymi i innymi placówkami zlokalizowanymi w 
podobszarach rewitalizacji miasta Chorzów , działającymi w obszarach  wykluczenia społecznego. 
Animator zatrudniony w ArtArenie będzie odpowiedzialny za stworzenie oferty edukacyjno – 
rozrywkowej skierowanej szczególnie do dzieci oraz młodzieży głównie z podobszarów 
rewitalizacji.   Dla ww. podmiotów przewiduje się zorganizowanie kalendarza imprez (wstęp wolny 
lub za symboliczną „złotówkę”  , z możliwością sfinansowania dojazdu ze środków zewnętrznych). 
Obiekt amfiteatru oraz tereny przylegle będą również nieodpłatnie udostępniane celem organizacji 
imprez własnych (np. plenery, ogniska, zawody sportowe, turnieje itp.) „ArtArena Park” stworzy 
zatem nowe możliwości funkcjonowania, działania i współpracy ze stowarzyszeniami, związkami, 
szkołami, parafiami oraz społecznościami lokalnymi ,klubami sportowymi i chatkami ,   
Stowarzyszeniem AA Fenix, a w głównej mierze z Związkiem Harcerstwa Polskiego , którego misją  
jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Wspólne działania edukacyjne, wychowawcze 
i artystyczne pozwolą przeciwdziałać zdiagnozowanym problemom podobszarów rewitalizacji  
Chorzowa, m.in. narkomanii, alkoholizmowi i  innym uzależnieniom oraz chuligaństwu i  przemocy 
w rodzinie. 

Duże audytorium jakie powstanie w „ArtArena Park”  jedyne tak duże w mieście /2 000 osób/ 

pozwoli realizować wiele inicjatyw. 

Projekt realizuje  :  

Cele społeczne  - umożliwienie organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych w zakresie 

większym aniżeli w innych obiektach na terenie miasta. Udostępnienie obiektu dzieciom, 
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młodzieży i seniorom w celu organizacji działań i zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, 

umożliwiającą  integrację międzypokoleniową oraz aktywizację osób wykluczonych.  

Realizacja nastąpi poprzez :  

- organizowanie  w odbudowanym obiekcie    spektakli  i wzajemnych  prezentacji oraz 

przeglądów  teatralnych  dzieci i młodzieży czy festiwali piosenek przed szerokim audytorium,  

które tworzyć będą  m.in.  szkoły, stowarzyszenia  oraz młodzież zrzeszona w organizacjach 

młodzieżowych; 

- organizowanie koncertów niskobudżetowych z pozytywnym przesłaniem i świadectwami   osób 

które wyzwoliły się z nałogów , organizowanie wydarzeń integrujących i łączących  Społeczność 

Dzielnic Miasta Chorzów dla rodzin, dzieci i młodzieży;  

- organizowanie  co miesięcznych spotkań i szkoleń dla dzieci i młodzieży z mistrzami dyscyplin 

sportowych , którymi pasjonują się młodzi ludzie po to,  by bezpiecznie uprawiać takie 

extremalne sporty jak m.in: cyklotrial, jazda na rolkach, kite surfing, wake board, parkour i inne;  

-organizowanie specjalnych wydarzeń dedykowanych stricte dla młodzieży szkolnej  w pierwszy 

dzień wiosny;  

- realizowanie wspólnych przedsięwzięć m.in. z Domami Kultury dla  dużej widowni. 

Cele związane ze zwiększeniem dostępności do bazy sportowo- rekreacyjnej w mieście poprzez 

umożliwienie korzystania z  tego rodzaju oferty w odbudowanym obiekcie. Realizacja nastąpi 

poprzez :  

-  organizowanie  imprez sportowych : biegi, marsze i inne pozwalające aktywizować dzieci i 

młodzież do wychodzenia z domu i zachęcania do aktywności sportowej. Działania te pozwolą 

również promować wśród młodych Chorzowian istniejące w Chorzowie Kluby  i uprawiane 

dyscypliny sportowe;  

Cele związane z aktywizacją mieszkańców – poprzez udostępnienie przestrzeni zarówno do 

organizacji kreowanych przez poszczególne grupy,  jak i uczestnictwa w działaniach  stanowiących 

ofertę dla nich dedykowaną . Realizacja nastąpi poprzez  :  

- realizowanie wydarzeń promujących ekologię i zdrowy  styl życia wspólnie z działającym na 

terenie Ośrodka  Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej;  

- organizowanie   wolontariatu i pomocy  przy obsłudze wydarzeń i imprez jako element 

wdrażania w przyszłe zadania i ułatwiający w przyszłości poszukiwanie pracy przez młodych ludzi; 

- organizowanie przez środowiska harcerskie specjalnych wspólnych projektów dla trudnej 

młodzieży;  

- organizowanie wydarzeń pokazujących nowoczesność i europejskość, przybliżające i inspirujące 

młodzież i dzieci do aktywności i zdobywania wiedzy oraz umiejętności.   

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych obszarów 
rewitalizacji, projekt odpowiada na: 

 potrzebę związaną z deficytem infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej oraz służącej  
spędzaniu wolnego czasu przez młodzież (zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar 
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Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II,  Podobszar Chorzów Batory, Podobszar 
Chorzów Stary). 

 potrzebę  integracji społecznej (zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar Chorzów 
Centrum, Podobszar Chorzów Batory); 

 potrzebę związaną z koncentracją ubóstwa oraz bezrobocia, która w związku ze 
zgłaszanym przez mieszkańców brakiem oferty spędzania wolnego czasu skutkuje 
problemami społecznymi (chuligaństwo, brak bezpieczeństwa, narkomania i alkoholizm 
(zgłaszane przez mieszkańców/Podobszar Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II, 
Podobszar Chorzów Batory, Podobszar Chorzów Stary).  
 

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  

CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 

zamieszkania , spędzania czasu wolnego i poszanowania dobra wspólnego.  

CIII/3 Oferta kulturalna i  rekreacyjna aktywizująca i ingerująca   społeczność lokalną.  

CIV/1 Integracja międzypokoleniowa  społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 

młodzieży 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, Ośrodek Harcerski Śląskiej Chorągwi ZHP , Aleja Harcerska 3 , 41-500 Chorzów.  

Miejsce realizacji projektu znajduje się przy głównych ciągach komunikacyjnych Parku Śląskiego.  

Lider  i partnerzy  
projektu 

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP,  Śląska Agencja Reklamy i Marketingu 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

 Kompleksowa odbudowa amfiteatru „ArtArena Park”;  

 Przywrócenie dawnej przestrzeni publicznej mieszkańcom miasta ; 

 Stworzenie miejsca (areny) organizacji wydarzeń i imprez  integrujących lokalną  
społeczność wszystkich podobszarów rewitalizacji miasta;  

 Poprawa stanu przestrzeni publicznej  - wzrost atrakcyjności Parku  

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: projekt koncepcyjny ze wstępną dokumentacją 

Szacunkowy 
koszt  36.500.000 złotych 

Źródła 
finansowania 

31.000.000 złotych (środki unijne) 5.500.000 złotych (środki SARiM Chorzów ). 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Ok. 18 m-cy  
Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu (kwartał, rok) : 2017 rok 
Planowany termin zakończenia   realizacji projektu (kwartał, rok) : 2019 rok 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Ośrodek Harcerski  oraz  SARiM – dane teleadresowe do wiadomości UM Chorzów   
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Utworzenie centrum edukacyjnego pn. „Centrum Bioróżnorodności”  na terenie Parku 
Śląskiego w Chorzowie.                                                                                                                        PI/17. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Park Śląski jest terenem obejmującym prawie 1/5 powierzchni miasta Chorzów, jest największym 
parkiem miejskim w Polsce w naturalny sposób oddziaływującym na mieszkańców wszystkich 
dzielnic Chorzowa, którzy odwiedzają go nie tylko w celach wypoczynkowych,  ale również – 
korzystając z oferty instytucji położonych na terenie parku – edukacyjnych, kulturalnych i 
aktywizacji społecznej.  

Projekt Centrum Bioróżnorodności odpowiada na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców, w 
szczególności obszaru rewitalizacji - głównie brak infrastruktury edukacyjnej (Chorzów Centrum) i 
oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (Chorzów Stary). Zakłada utworzenie 
centrum edukacyjnego w oparciu o remont minimum czterech parkowych budynków, z których 
jeden wykorzystywany jest już na cele edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Działa w nim Akademia 
Bioróżnorodności, organizująca cykle zajęć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Akademia już dziś 
jest mocno związana z chorzowską edukacją (kilkanaście szkół na stałe włączonych w program 
edukacyjny, przedszkola uczestniczące w wydarzeniach plenerowych, współorganizacja 
Chorzowskiego Festiwalu Nauki itd.) 

Lokalizacja Centrum Bioróżnorodności w dużym przyrodniczym terenie odpowiada na problem 
bardzo złej jakości powietrza.  Tylko tak duża przestrzeń zielona (a co z tym związane - większe 
oddalenie od zakładów przemysłowych i tras oraz tysiące drzew) może zagwarantować powietrze 
oczyszczone przez rośliny z zanieczyszczeń. Bardzo istotnym wydaje się zapewnienie młodym 
mieszkańcom Chorzowa, głównie z podobszarów rewitalizacji właśnie takiego terenu („Zielone 
płuca Śląska”) do przyrodniczej edukacji terenowej. 

W ramach projektu zwiększona zostanie liczba pracowni edukacyjnych i laboratoriów wraz z 
zapleczem dydaktycznym. Założona jest również modernizacja otaczającej centrum edukacyjne 
zieleni i zagospodarowanie pobliskiego terenu w formie utworzenia ogrodów społecznych (w tym 
herbarium i ogrodu sensorycznego dostosowanych do osób niepełnosprawnych) i ekologicznych 
ścieżek tematycznych (w tym ścieżka roślin terenów podmokłych, ścieżka ziół, motylarnia),  które 
stanowić będą uzupełnienie oferty dydaktycznej placówki, jako miejsce prowadzenia zajęć 
terenowych. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych śląskich uczelni wyższych, 
którzy już dzisiaj są zaangażowani w pracę dydaktyczną z młodzieżą na terenie parku. Część z 
ogrodów (w mniejszej skali) pozostawać będzie bezpośrednio pod opieką poszczególnych grup 
dzieci i młodzieży zaangażowanych w ich utrzymanie.  

Dzięki rozbudowie bazy dydaktycznej Centrum będzie mogło rocznie przyjąć ponad 10 tysięcy 
dzieci, głównie z chorzowskich szkół i przedszkoli na kilkugodzinnych, bezpłatnych zajęciach oraz 
stanowić stałe miejsce spotkań i działania ekologicznych organizacji pozarządowych oraz 
społeczników działających na rzecz przyrody. Dzięki stworzeniu takiego miejsca spotkań zakładamy 
duży wzrost poziomu aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  

Projekt realizuje cele społeczne: 

- pobudzanie aktywności mieszkańców w zakresie dbałości o swoje bezpośrednie otoczenie; 

- integracja przedstawicieli najmłodszego pokolenia wokół terenu, który zajmuje szczególne 
miejsce na mapie miasta, wokół którego ogniskuje się szereg aktywności sportowych, kulturalnych, 
edukacyjnych czy ekologicznych mieszkańców całego miasta; 
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- aktywizacja osób wykluczonych, niepełnosprawnych i seniorów, którzy w ramach działań 
wolontariackich pomagać będą w opiece nas poszczególnymi ogrodami, utworzonymi w ramach 
Centrum; 

- integracja ekologicznych NGO, grup nieformalnych, osób indywidualnych działających na rzecz 
przyrody. 

Projekt realizuje cele edukacyjne: 

 – utworzenie unikatowego miejsca edukacji nauk biologicznych i ekologii oraz aktywnego 
spędzania czasu wolnego, z których korzystać będą mogły dzieci i młodzież szkolna oraz osoby 
dorosłe poszerzając w ten sposób wiedzę w tym zakresie; 

– realizacja bogatego i różnorodnego programu edukacyjnego (zajęć ekologicznych,  
ornitologicznych, dendrologicznych, laboratoryjnych i zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii 
i zjawisk fizycznych w przyrodzie oraz robotyki) realizowanego przez najlepszych fachowców z 
różnych dziedzin; 

– utworzenie oferty do samodzielnego zgłębiania tajników przyrody (ścieżki tematyczne, ogrody 
tematyczne); 

– podniesienie rangi całego miasta, jako posiadacza jedynego tego rodzaju centrum edukacyjnego 
w regionie. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych podobszarów, 
projekt odpowiada na: 

- potrzebę  integracji społecznej; 

- potrzebę związaną z deficytem infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej oraz służącej  spędzaniu 
wolnego czasu przez młodzież;  

- potrzebę związaną z deficytem terenów zielonych. 

Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  

CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  
CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 
zamieszkania , spędzania czasu wolnego i poszanowania dobra wspólnego.  
CIII/3 Oferta kulturalna i  rekreacyjna aktywizująca i ingerująca   społeczność lokalną.  
CIV/1 Integracja międzypokoleniowa  społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 
młodzieży  

Lokalizacja -
miejsce 

przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, al. Gwiazd 2 wraz z otoczeniem 

 

 

Lider  

i partnerzy  

projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. 

 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 

 Zwiększenie dostępności dla uczniów chorzowskich szkół oraz dzieci z chorzowskich 
przedszkoli zajęć ekologicznych,  ornitologicznych, dendrologicznych, laboratoryjnych i 
zajęć z zakresu odnawialnych źródeł energii i zjawisk fizycznych w przyrodzie (obecnie 
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sposobem  
ich oceny 

5500 uczestników z województwa śląskiego rocznie do min. 10 tys. – zajęcia prowadzone 
przez Fundację Park Śląski) 

 Zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla niepełnosprawnych mieszkańców 
Chorzowa dzięki stworzeniu przystosowanej do ich potrzeb bazy edukacyjnej i ogrodu 
sensorycznego. 

 Aktywizacja mieszkańców Chorzowa w projekty społeczne oraz ekologiczne mające na 
celu rewitalizację określonych obszarów parkowych (w ramach wolontariatu 
pracowniczego adresowanego do firm oraz w ramach wolontariatu seniorów). 

 Stworzenie ogrodów społecznych, które pozostawać będą pod opieką lokalnych grup 
mieszkańców. 

 Remont min 4 budynków. 

 Upowszechnienie wiedzy o publicznej przestrzeni Chorzowa wśród grup osób 
wykluczonych czy niepełnosprawnych. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac:  przygotowana koncepcja/założenia i wstępny projekt (program 
funkcjonalno-użytkowy) bez pozwolenia na budowę. 

Szacunkowy 
koszt  

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 17 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

 

Środki pomocowe w tym UE, środki własne WPKiW, możliwa współpraca z podmiotami 
prywatnymi.   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia  realizacji projektu: 2019 

Maksymalny czas realizacji: 36 miesięcy 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Modernizacja obiektu Hala Wystaw „Kapelusz” wraz z otoczeniem.                                            PI/18. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Park Śląski jest terenem obejmującym prawie 1/5 powierzchni miasta Chorzów, jest największym 
parkiem miejskim w Polsce w naturalny sposób oddziaływującym na mieszkańców wszystkich 
dzielnic Chorzowa, którzy odwiedzają go nie tylko w celach wypoczynkowych,  ale również – 
korzystając z oferty instytucji położonych na terenie parku – edukacyjnych, kulturalnych i 
aktywizacji społecznej.  

Projekt dotyczy przeprowadzenia kompleksowej modernizacji zabytkowego obiektu o 
szczególnych walorach architektonicznych.  Zaprojektowana przez architekta Jerzego Gottfrieda  
hala zbudowana została w Parku Śląskim w roku 1968 i od tego czasu nie przechodziła poważnego 
remontu.  Organizowane były w niej liczne wydarzenia targowe, kulturalne i społeczne. Do dzisiaj 
jest to jedyny tego rodzaju obiekt miasta. Części brzegowe hali (tzw. rogale) wykorzystywane były 
także do działań wolontariackich - siedzibę miała w nich Parkowa Akademia Wolontariatu, czyli 
organizacja skupiająca aktywnych seniorów prowadzących zajęcia m.in. dla dzieci i młodzieży, osób 
wykluczonych czy samotnych i w podeszłym wieku w ten sposób nie tylko zagospodarowując im 
czas wolny, ale także aktywizując do projektów pomocowych. Budynek hali jest dzisiaj w rejestrze 
zabytków, ale jednocześnie – z uwagi na zły stan techniczny – został wyłączony z użytkowania. 

W ramach projektu założone jest stworzenie całorocznego centrum wydarzeń – w tym społecznych 
i kulturalnych w oparciu o budynek hali. Projekt odpowiada na szereg potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców, by – wśród tych najistotniejszych – wymienić zwiększenie dostępności do bazy 
sportowo-rekreacyjnej. To główna funkcja hali, wykorzystywanej w latach wcześniejszych do 
organizacji bezpłatnych wydarzeń sportowych, kulturalnych czy społecznych. Jednocześnie jej 
funkcjonalności pozwalają na organizację tutaj szeregu działań aktywizujących oraz integrujących 
mieszkańców. Projekt modernizacji Hali Wystaw „Kapelusz” wychodzi naprzeciw potrzebom 
mieszkańców podobszarów rewitalizacji takich, jak integracja społeczna, zwiększenie poziomu 
aktywności i samoorganizacji społecznej, zwiększenie dostępności usług czasu wolnego oraz 
zwiększenie dostępności powierzchni, która może być wykorzystana jako obiekt rekreacyjny, 
edukacyjny a także w charakterze miejsca służącego aktywizacji lokalnego biznesu. 

Projekt realizuje: 

cele społeczne – umożliwienie organizacji imprez kulturalnych i społecznych w większym zakresie 
niż jest to  możliwe w innych obiektach na terenie miasta,  udostępnienie części pomieszczeń dla 
dzieci, młodzieży i seniorów pod organizację działań i zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, 
umożliwiając integrację międzypokoleniową oraz aktywizację osób wykluczonych, które będą 
mogły korzystać z zajęć artystycznych im dedykowanych.  

Realizacja nastąpi poprzez: 

- organizację w zmodernizowanej Hali Wystaw „Kapelusz” spotkań oraz debat służących integracji 
społecznej – wydarzeń prezentujących życie społeczne,  takich jak np. spotkania organizacji 
pozarządowych; 

- organizację Targów Zdrowia – prezentacji instytucji oraz działań prozdrowotnych oraz 
profilaktycznych działających na rzecz społeczeństwa; 

- organizację spotkań „Przedsiębiorczy Chorzów”, na których będzie dokonywana prezentacja 
efektywnych działań dotyczących aktywizacji ekonomicznej; 

- organizację prezentacji start –upów działających na terenie Miasta. 
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Cele związane ze zwiększeniem dostępności do bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście poprzez 
umożliwienie korzystania z tego rodzaju oferty w zmodernizowanym obiekcie. Realizacja nastąpi 
poprzez: 

- organizację imprez sportowych w ścisłej współpracy z klubami sportowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz sportu; 

- organizację corocznego wydarzenia Chorzów Sport Hub, które będzie prezentować osiągnięcia i 
działania sportowców oraz klubów sportowych; 

- organizację imprez kulturalnych wspólnie z chorzowskimi instytucjami kultury; 

- organizację przeglądów teatrów dziecięcych, których odbiorcami będą dzieci dotknięte 
wykluczeniem społecznych, w tym podopieczni domów dziecka i ośrodków opiekuńczych; 

- organizację Letniego Domu Kultury – zajęć wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin; 

- organizację całorocznych i permanentnych zajęć sportowych w obiekcie we współpracy z 
organizacjami działającymi na rzecz sportu i rekreacji; 

- organizację Kongresu Obywatel Senior - cyklu dorocznych imprez sportowych, rekreacyjnych, 
poradniczych, kulturalnych również dla seniorów.  

Cele związane z aktywizacją mieszkańców – poprzez udostępnienie przestrzeni zarówno do 
organizacji przedsięwzięć kreowanych przez poszczególne grupy, jak i uczestnictwa w działaniach 
stanowiących ofertę dla nich dedykowaną. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych obszarów 
rewitalizacji, projekt odpowiada na: 

 potrzebę  integracji społecznej (zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar Chorzów 
Centrum, Podobszar Chorzów Batory); 

 potrzebę związaną z koncentracją ubóstwa oraz bezrobocia, także wśród ludzi młodych 
(zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II, 
Podobszar Chorzów Batory, Podobszar Chorzów Stary); 

 potrzebę związaną z deficytem infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej oraz służącej  
spędzaniu wolnego czasu przez młodzież (zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar 
Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II,  Podobszar Chorzów Batory, Podobszar 
Chorzów Stary). 

  
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  

CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 

zamieszkania , spędzania czasu wolnego i poszanowania dobra wspólnego.  

CIII/3 Oferta kulturalna i  rekreacyjna aktywizująca i ingerująca   społeczność lokalną.  

CIV/1 Integracja międzypokoleniowa  społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 

młodzieży  

 

Lokalizacja -
miejsce 

przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, Promenada gen. Jerzego Ziętka 

Lider  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A.  
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i partnerzy  

projektu 

 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

 Modernizacja obiektu zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, wykonana przy 
wsparciu SARP. 

 Przystosowanie dawnej hali wystawowej do współczesnych funkcji organizacji wydarzeń 
społecznych, kulturalnych, kongresowych wraz z odpowiednim zapleczem.  

 Stworzenie miejsca, które stanowić będzie przestrzeń do wspólnych aktywności 
kulturalnych i społecznych dla mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji. 

 Poprawa stanu technicznego i estetycznego zabytkowego obiektu publicznego o 
znaczących walorach    architektonicznych. 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: posiadana dokumentacja techniczna obiektu, konieczne do 
przygotowania/uzyskania: program funkcjonalno – użytkowy, projekt budowlany, pozwolenie na 
budowę 

Szacunkowy 
koszt  

Szacunkowy koszt realizacji projektu – 35 mln zł.  

Źródła 
finansowania 

 

Środki UE, środki z MKiDN, wkład własny WPKiW. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2017 r. 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 2020 r. 

Szacowany czas realizacji całości projektu: 47 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 
 

Nazwa projektu Modernizacja kąpieliska „Fala”                                                                                                          PI/19. 

 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Park Śląski jest terenem obejmującym prawie 1/5 powierzchni miasta Chorzów, jest największym 
parkiem miejskim w Polsce w naturalny sposób oddziaływującym na mieszkańców wszystkich 
dzielnic Chorzowa, którzy odwiedzają go nie tylko w celach wypoczynkowych,  ale również – 
korzystając z oferty instytucji położonych na terenie parku – edukacyjnych, kulturalnych i 
aktywizacji społecznej.  

Projekt modernizacji kompleksu wodnego w centrum Parku Śląskiego, będącego jedynym tego 
rodzaju ośrodkiem letniej aktywności w Chorzowie, służyć będzie w dużej mierze mieszkańcom 
miasta , w szczególności z podobszarów rewitalizacji. Poza kąpieliskiem „Fala” brak jest w mieście 
otwartych przestrzeni letniego wypoczynku wodnego, co w naturalny sposób oddziałuje na 
mieszkańców wszystkich dzielnic, dla których od momentu powstania kąpieliska (rok 1966), stało 
się ono głównym ośrodkiem wypoczynku. Jednocześnie,  było ono przez cały okres działalności 
dostępne dla każdego niezależnie od statusu materialnego czy społecznego (przyjazna polityka 
cenowa). Kompleks „Fala” aktualnie nie funkcjonuje z uwagi na zły stan infrastruktury, a 
mieszkańcy Chorzowa zmuszeni są korzystać z ośrodków tego rodzaju w innych miastach, co 
mocno ograniczyło możliwość skorzystania z rekreacji letniej wielu osobom, zwłaszcza tym, którzy 
borykają się z problemem ubóstwa (wyższe ceny, konieczność dojazdów). Nie zmienia to faktu, że 
wśród potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, istotne miejsce stanowiła m.in. poprawa jakości i 
dostępności usług umożliwiających dbałość o rozwój fizyczny, a także wspierających rozwój 
aktywności i dostępności do bazy sportowo-rekreacyjnej. Ośrodek wodny razem z infrastrukturą 
sportową jest odpowiedzią wprost na ten istotny postulat. 

Projekt realizuje: 

Cele społeczne – zapewnienie mieszkańcom Chorzowa miejsca wypoczynku i rekreacji letniej, 
dostępnego dla wszystkich grup społecznych. Realizacja nastąpi poprzez: 

- bezpłatne udostępnianie obiektu w miesiącach letnich w ramach akcji wakacyjnych dla dzieci; 

- organizację wspólnie z klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi imprez 
sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży dotkniętych wykluczeniem; 

Cele związane z poprawą dostępności usług i udogodnień umożliwiających mieszkańcom dbanie o 
własny rozwój fizyczny i duchowy. Realizacja nastąpi poprzez: 

- organizację wspólnie z klubami sportowymi zajęć sezonowych sportowo-rekreacyjnych 
skierowanych do mieszkańców; 

- organizację cyklicznych zajęć rekreacyjnych prowadzonych przez wolontariuszy-seniorów dla 
chorzowskich seniorów. 

Cele związane ze zwiększeniem dostępności do bazy sportowo-rekreacyjnej. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych podobszarów, 
projekt odpowiada na: 

- potrzebę związaną z deficytem infrastruktury rekreacyjnej (zgłaszany przez 
mieszkańców/Podobszar Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II, Podobszar Chorzów Batory); 

- potrzebę związaną z koncentracją ubóstwa oraz bezrobocia, która w związku ze zgłaszanym 
przez mieszkańców brakiem oferty spędzania wolnego czasu skutkuje problemami społecznymi 
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(chuligaństwo, brak bezpieczeństwa, narkomania i alkoholizm (zgłaszane przez 
mieszkańców/Podobszar Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II, Podobszar Chorzów Batory, 
Podobszar Chorzów Stary).  
 
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  
CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 
zamieszkania , spędzania czasu wolnego i poszanowania dobra wspólnego.  
CIII/3 Oferta kulturalna i  rekreacyjna aktywizująca i ingerująca   społeczność lokalną.  
CIV/1 Integracja międzypokoleniowa  społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 
młodzieży  

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, al. Fali. 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku SA. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Modernizacja kompleksu basenowego w oparciu o nowoczesne technologie, będącego jednym z 
największych centrów rekreacji letniej w regionie. Budowa otoczenia rekreacyjnego (boisko do 
siatkówki plażowej, plac zabaw) oraz zaplecza technicznego i gastronomicznego. 

 

Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac: konieczne studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, zgody 
administracyjne,  projekt budowlany, pozwolenie na budowę. 

Szacunkowy 
koszt  

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 26 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

Środki UE, wkład własny WPKiW. 

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2019 

Szacowany czas realizacji: 26 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 
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KARTA PROJEKTU 

Nazwa projektu Rewitalizacja ogrodów tematycznych Parku Śląskiego: Rosarium, Alpinarium, Ogród Japoński    

                                                                                                                                                                  PI/20. 

Syntetyczny  
opis zawartości 
projektu,  
w tym zadania  

Park Śląski jest terenem obejmującym prawie 1/5 powierzchni miasta Chorzów, jest największym 
parkiem miejskim w Polsce w naturalny sposób oddziaływującym na mieszkańców wszystkich 
dzielnic Chorzowa, którzy odwiedzają go nie tylko w celach wypoczynkowych,  ale również – 
korzystając z oferty instytucji położonych na terenie parku – edukacyjnych, kulturalnych i 
aktywizacji społecznej.  

Projekt zakłada odnowę najważniejszych ogrodów tematycznych – trzech miejsc o szczególnym 
charakterze ekologicznym (poświęcone określonemu rodzajowi roślinności) i społecznym (jedne z 
najchętniej odwiedzanych przestrzeni Parku Śląskiego, będące jednocześnie wizytówką miasta, 
miejscem spotkań). 

Aktualnie funkcjonuje jedynie jeden z ogrodów (wszystkie powstały na przełomie lat 60. I 70. XX 
w.) – ogród różany (Rosarium), który wymaga jednak gruntownej modernizacji. Pozostałe dwa 
wymagają całkowitego odtworzenia i przywrócenia im pierwotnych funkcji. To nie tylko miejsca 
spotkań mieszkańców Chorzowa, ale również tereny wykorzystywane do szeregu działań 
edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Odnowa ogrodów tematycznych to również istotna 
odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez mieszkańców,  w szczególności z podobszarów 
rewitalizacji, w tym oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz oferty dla 
aktywnego, a zarazem integrującego spędzania wolnego czasu. Przestrzenie zielone Ogrodów 
Tematycznych – podobnie jak cały Park Śląski - są również ważnym elementem wpływającym na 
kondycję ekologiczną otaczających ją przestrzeni miejskich, a przez to jakość życia. Dodatkowo, jest 
to ważna odpowiedź na często podnoszony przez mieszkańców postulat deficytu terenów 
zielonych oraz rozwoju wielu form aktywności, które dzisiaj – w ograniczonym zakresie – są na 
terenie Ogrodów prowadzone (zajęcia sportowe, jogi, pilatesu czy cykl edukacyjno-ekologiczny 
Śniadanie na trawie). 

Rewitalizacja trzech ogrodów Parku Śląskiego ma również  za zadanie  wypracowanie modelowego 
przykładu tego rodzaju działań, które mają na celu nie tylko przeprowadzenie procesu budowlano-
ogrodniczego, ale stworzenia dzięki temu miejsc spotkań i integracji. 

Projekt realizuje: 

Cele społeczne - integracja międzypokoleniowa mieszkańców, a także integracja mieszkańców 
różnych dzielnic wokół stref (ogrodów). Budowa społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o 
wspólne działania w przestrzeni zielonej, za które odpowiedzialni będą mieszkańcy.  

Realizacja nastąpi poprzez: 

- bezpłatnie udostępniane Ogrodów mieszkańcom;  

- organizację w Ogrodach wydarzeń o charakterze prorodzinnym, np. cykl spotkań Śniadanie na 
Trawie; 

- cykliczną  organizację pikników rodzinnych; 

- organizację wycieczek po Ogrodach dla chorzowskich seniorów prowadzonych przez 
wolontariuszy-seniorów.  
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Cele związane z aktywizacją mieszkańców – poprzez udostępnienie przestrzeni zarówno do 
organizacji przedsięwzięć kreowanych przez poszczególne grupy, jak i uczestnictwa w działaniach 
stanowiących ofertę dla nich dedykowaną. Realizacja nastąpi poprzez: 

- organizację wydarzeń kulturalnych oraz sezonowych cykli bezpłatnych wydarzeń sportowo-
rekreacyjnych – między innymi treningu tai chi, jogi, pilates; 

- uruchomienie trasy spacerowej i Nordic Walking szlakiem Ogrodów Tematycznych, która będzie 
powiązana z udostępnieniem informacji na temat roślin prezentowanych w ogrodach. 

Cele związane z budową wspólnotowości lokalnej – poprzez udostępnienie przestrzeni traktowanej 
jako wspólna dla mieszkańców z programami społecznymi dedykowanymi wielu grupom 
angażującym się w opiekę nad poszczególnymi przestrzeniami, a przez to podlegającym procesom 
integracji. Realizacja nastąpi poprzez: 

- dedykowanie miejsca na terenie Ogrodów z przeznaczeniem pod Ogród Społeczny; 

- organizację (kontynuację) akcji aktywizujących mieszkańców wokół tematów ekologicznych i 
przyrodniczych – akcję sadzenia roślin, akcje wspólnego sprzątania; 

- organizację wraz z NGO’s Skalniaka Dziecięcego– miejsca dedykowanego dzieciom, które są 
dotknięte wykluczeniem społecznym. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców poszczególnych podobszarów, 
projekt odpowiada na: 

 potrzebę  integracji społecznej (zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar Chorzów 
Centrum, Podobszar Chorzów Batory); 

 potrzebę związaną z deficytem terenów zielonych (zgłaszana przez 
mieszkańców/Podobszar Chorzów Centrum, Podobszar Chorzów II, Podobszar Chorzów 
Batory, Podobszar Chorzów Stary); 

 potrzebę związaną z deficytem infrastruktury rekreacyjnej oraz służącej spędzaniu 
wolnego czasu przez młodzież (zgłaszana przez mieszkańców/Podobszar Chorzów 
Centrum, Podobszar Chorzów II,  Podobszar Chorzów Batory, Podobszar Chorzów Stary). 

 
Projekt odpowiada następującym celom wskazanym w programie :  
CI/1 Wysoki poziom aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.  
CII/2 Integracja społeczności lokalnej wokół działań podejmowanych na rzecz miejsca 
zamieszkania , spędzania czasu wolnego i poszanowania dobra wspólnego.  
CIII/3 Oferta kulturalna i  rekreacyjna aktywizująca i ingerująca   społeczność lokalną.  
CIV/1 Integracja międzypokoleniowa  społeczności lokalnej połączona z aktywizacją dzieci i 
młodzieży. 

Lokalizacja –
miejsce 
przeprowadzenia 
projektu 

Park Śląski, część centralna (okolice al. Różanej i promenady Jerzego Ziętka) 

 

 

Lider i partnerzy 
projektu 

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka S.A. 

Prognozowane 
rezultaty  
wraz ze 
sposobem  
ich oceny 

Odtworzenie trzech ogrodów tematycznych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
infrastruktury okołoroślinnej (np. plastry do wysiewu róż w Rosarium) i wypoczynkowej (ławki, 
renowacja alejek). Organizacja cykli zajęć „Parkowe ogrody” oraz „Śniadanie na trawie”, a także 
wydarzeń społecznych , w tym organizacji Ogrodu Społecznego. 
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Gotowość 
projektu do 
realizacji  

Aktualny stan prac :  posiadany projekt realizacyjny wraz z pozwoleniem na budowę Ogrodu 
Japońskiego, w pozostałych dwóch przypadkach (Rosarium, Alpinarium), konieczne 
przygotowanie projektów i uzyskanie pozwoleń.  

Szacunkowy 
koszt  

 

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 9 mln zł. 

Źródła 
finansowania 

 

Środki UE, wkład własny WPKiW.   

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia 
realizacji projektu 

Planowany termin rozpoczęcia  realizacji projektu: 2017 

Planowany termin zakończenia   realizacji projektu: 2019 

Szacowany czas realizacji: 30 miesięcy. 

Osoba(y) 
sporządzające 
kartę  
(imię  
i nazwisko, 
instytucja, 
telefon,  
e-mail) 

 

Tomasz Kaczmarek, 721 210 725, tomasz.kaczmarek@parkslaski.pl 

Łukasz Buszman, 601 472 618, lukasz.buszman@parkslaski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 


