Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów na lata 2017-2023

1. Założenia Programu Rewitalizacji
1.1 Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji (planowany
efekt)
Podsumowanie zachodzących relacji problemów i ich przyczyn zdiagnozowanych w poprzednich
rozdziałach zostało zilustrowane poniższym schematem.
Schemat 1 Problemy podobszarów rewitalizacji i ich przyczyny
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Źródło: opracowanie własne

Powyższy schemat jednocześnie wskazuje na te zagadnienie (zaznaczone w schemacie na zielono),
które powinny zostać w pierwszej kolejności zaadresowane odpowiednimi działaniami rewitalizacyjnymi,
w celu zmiany podobszarów rewitalizacji w atrakcyjne miejsca do życia i zamieszkania. Jednocześnie
działania te spowodują ograniczenie ubóstwa, bezrobocia i przestępczości (na czerwono) oraz przyczynią
się do odwrócenia negatywnych trendów demograficznych (na szaro).
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WIZJA REWITALIZACJI:
Obszary rewitalizacji Gminy Klembów stają się przyjazną, atrakcyjną przestrzenią
do życia, mieszkania i pracy.
Po realizacji poszczególnych przedsięwzięć mieszkańcy wybranych obszarów rewitalizacji są aktywni
społecznie, posiadają kwalifikacje zawodowe i bez problemu znajdują pracę w wybranych zawodach.
Angażują się w działania na rzecz lokalnej społeczności, liczba osób korzystających z pomocy społecznej
stale się zmniejsza.
Podobszary rewitalizacji są przestrzenią zintegrowaną z Gminą, mieszkańcy poszczególnych sołectw
żyją na porównywalnym poziomie, pojawiające się problemy społeczne mają charakter krótkotrwały i
zostają szybko rozwiązane.
Podobszary rewitalizacji po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych charakteryzują się:
- wysokim poziomem aktywności i integracji mieszkańców, którzy mają pracę i żyją na satysfakcjonującym
poziomie, posiadają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające aktywny udział w życiu
społecznym i pracę zarobkową,
- jest szeroka oferta aktywności społecznej i integracyjnej dla osób z różnych grup, w tym w szczególności
dla seniorów i młodzieży,
- ogólnodostępne, dla wszystkich zainteresowanych, są budynki użyteczności publicznej, przeznaczone
i wyposażone na potrzeby podejmowania działań na rzecz różnych grup mieszkańców i ogółu lokalnej
społeczności,
- jest wysoki poziom kapitału społecznego, mieszkańcy angażują się w działania na rzecz sołectwa
i chętnie współpracują ze sobą, aktywnie działają organizacje pozarządowe, w których mieszkańcy
rozwijają zainteresowania,
- jest dostępna estetycznie i użytecznie zagospodarowana przestrzeń publiczna, w której mieszkańcy
znajdują miejsce rekreacji oraz możliwość i inspirację do podejmowania wspólnych działań,
- mieszkańcy mają do dyspozycji transport publiczny lub przyjazną infrastrukturę rowerową, które
zapewniają dojazd nawet indywidualnym pasażerom wewnątrz Gminy, mieszkańcy aktywnie korzystają
z oferty instytucji i organizacji działających na terenie Gminy, angażują się życie społeczne własnego
sołectwa i okolicznych miejscowości.
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1.2 Cele rewitalizacji oraz
zidentyfikowanym potrzebom

kierunki

działań

odpowiadające

Wizja obszaru rewitalizacji realizowana będzie poprzez cele, w ramach których określono odpowiadające
im przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Cele zostały sformułowane na podstawie potrzeb zawartych
w przeprowadzonej diagnozie, a w szczególności problemów i ich przyczyn podsumowanych w
schemacie nr Schemat 1 na str. 1:
Cel 1: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy
Cel 2: Zwiększenie kondycji lokalnej przedsiębiorczości
Cel 3: Zwiększenie ilości miejsc spędzania wolnego czasu lub uatrakcyjnienie już istniejących
Cel 4: Zwiększenie aktywności społecznej
Cel 5: Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży
Cel 6: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Cel 7: Wsparcie rodzin korzystających z pomocy społecznej

Kolorystyka przyjętych celów odpowiada kolorom przyjętym w schemacie problemów i ich przyczyn w
pkt.1.1.

