
 

 

 

 

 



 

 

Cel 1. Poprawa warunków zamieszkania w 
Śródmieściu 

Kierunki działań: 

•Kierunek priortetowy 1.1. Poprawa stanu 
technicznego wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych  remonty, adaptacje oraz prace 
konserwatorskie, wyposażenie w infrastrukturę 
techniczną, w tym termomodernizacja obiektów; 

•Kierunek Priorytetowy 1.2. Poprawa poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców; 

•1.3. Poprawa bezpośredniego otoczenia 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 
tworzenie przestrzeni wspólnych, miejsc do 
spotkań, umożliwiających integrację mieszkańców 
i wzmacnianie spójności społecznej; 

•1.4. Poprawa jakości więzi sąsiedzkich poprzez 
działania animacyjne, odtwarzanie i wzmacnianie 
więzi społecznych; inicjowanie sąsiedzkich 
przedsięwzięć wspólnych; 

•1.5. Poprawa jakości życia i tworzenie szeroko 
dostępnych szans na realizowanie przez każdego 
osobistego potencjału, poprzez uczestnictwo w 
kulturze, wolontariat, aktywność obywatelską itp. 

Cel 2. Aktywizacja społeczno-gospodarcza 
Śródmieścia 

Kierunki działań: 

•Kierunek priorytetowy 2.1. Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem poprzez integrację 
społeczną, aktywizację zawodową (w tym 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych), wsparcie 
rodzin wielodzietnych, rodzin z osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi i osób samotnie 
wychowujące dzieci; 

•Kierunek priorytetowy 2.2. Wsparcie rozwoju 
działalności gospodarczej, ukierunkowanej na 
tworzenie nowych miejsc pracy, pomoc w 
zakładaniu  działalności gospodarczej, wsparcie 
sektora ekonomii społecznej; 

•Kierunek priorytetowy 2.3. Rozwój różnych form 
działalności społecznej (opiekuńczej,  
środowiskowej) skierowanych do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

•Kierunek priorytetowy 2.4. Zmiana sposobu 
postrzegania obszaru Śródmieścia; 

•2.5. Wsparcie centrów obywatelskich i centrów 
wsparcia aktywności społecznej; 

• 2.6. Poprawa spójności kształcenia zawodowego z 
potrzebami rynku pracy; 

•2.7. Rozwój działalności kulturalnej, artystycznej 
lub edukacyjnej, w tym poprzez organizację 
cyklicznych wydarzeń; 

•2.8. Wspieranie wydarzeń integracyjnych, 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla osób 
starszych oraz niepełnosprawnych; 

•2.9. Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, 
umacniających poczucie lokalnej tożsamości i 
więzi z tradycją Śródmieścia; 

•2.10. Realizacja przedsięwzięć w zakresie promocji 
obszaru Śródmieścia  wśród mieszkańców, 
turystów i przedsiębiorców. 

Cel 3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej i 
stanu zabudowy w Śródmieściu 

Kierunki działań: 

•Kierunek priorytetowy 3.1. Prace 
modernizacyjne, restauratorskie i 
konserwatorskie w obiektach zabytkowych oraz 
obiektach w strefie konserwatorskiej, ich 
otoczeniu, historycznych przestrzeniach 
publicznych, ich zabezpieczenie wraz z nadaniem 
im nowych funkcji, w tym dostosowanie do  
potrzeb osób niepełnosprawnych; 

•Kierunek priorytetowy 3.2. Adaptacja istniejącej 
zabudowy na funkcje gospodarcze, społeczne, 
edukacyjne, kulturalne, mieszkalne itp., w tym 
dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

•Kierunek priorytetowy 3.3. Poprawa stanu 
technicznego obiektów użyteczności publicznej, 
w tym ich termomodernizacja; 

•3.4. Poprawa jakości infrastruktury i wyposażenia 
instytucji kulturalnych, w tym dostosowanie do 
nowych funkcji kulturowych i potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

•3.5. Zwiększenie różnorodności funkcjonalnej 
przestrzeni publicznych i zmiana sposobu ich 
wykorzystania – wyposażenie w zieleń, małą 
architekturę i obiekty rekreacyjne, infrastrukturę 
komunikacyjną, obiekty handlowo-usługowe, 
dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

•3.6. Realizacja działań w zakresie redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza (transport 
niskoemisyjny, zmiana sposobu ogrzewania, 
energooszczędne oświetlenie itp.); 

•3.7. Poprawa jakości systemu komunikacyjnego 
(poprawa nawierzchni ulic, chodników, tworzenie 
miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych). 


