
 

 

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dot. rewitalizacji w gminie Pełczyce 

 

Gmina Pełczyce przystępuje do zaktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Pełczyce. 

Rewitalizacja jest odpowiedzią na stan kryzysowy występujący na wybranym obszarze gminy, 

który charakteryzuje się szczególną koncentracją problemów społecznych. Ponadto na tym obszarze 

występują inne problemy np. gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne.  

Aktualnie prowadzone są prace diagnostyczne i badawcze mające na celu wskazanie 

koncentracji problemów w gminie Pełczyce oraz wytycznie obszaru zdegradowanego, a następnie 

obszaru rewitalizacji.  

Obszar rewitalizacji będzie miejscem na rzecz którego realizowane będzie szereg 

komplementarnych przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym. Na rzecz tej 

przestrzeni gminy oraz przede wszystkim mieszkańców będzie możliwe pozyskanie dodatkowego 

wsparcia finansowego ze środków unijnych.  

Gmina Pełczyce na wybranym obszarze zamierza przede wszystkim zaplanować i 

przeprowadzić we współpracy z mieszkańcami działania rewitalizacyjne, które w szczególności będą 

odpowiedzią na problemy społeczne.  

W pierwszym kroku zapraszamy mieszkańców Gminy do zapoznania się z wynikami prac 

badawczych – wskazujących miejsca w gminie Pełczyce, gdzie Gmina powinna prowadzić rewitalizację 

w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego.  

Zwracamy uwagę, że w trakcie spotkań możliwa będzie dyskusja nt. problemów gminy 

Pełczyce, ich skali i znaczenia dla rozwoju. Dyskusja będzie służyć m. in. pogłębieniu 

zdiagnozowanych za pomocą badań i analiz problemów oraz ostatecznemu wytyczeniu przestrzeni 

gminy Pełczyce, które uznane zostaną obszarem rewitalizacji.   

 Należy podkreślić, iż pierwsze spotkanie będzie jednym z cyklu czterech. Pozostałe spotkania 

ukierunkowane będą na problemy wytyczonego obszaru rewitalizacji i w szczególny sposób 

dedykowane będą mieszkańcom tych obszarów. W trakcie spotkań z mieszkańcami obszarów 

rewitalizacji poszukiwać będziemy przede wszystkim odpowiedzi na pytania: w jaki sposób i za 

pomocą jakich przedsięwzięć rozwijać i zmieniać obszar rewitalizacji w gminie Pełczyce.   

 

1-SZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ: 

PEŁCZYCE, 05.04.2017 r.  

DOKŁADNE MIEJSCE Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach 

GODZ. 15:00 

 



 

 

 

Szczegółowy plan spotkań dot. rewitalizacji przedstawia się następująco:  

Lp. Temat spotkania Miejsce  Termin i godzina   

1. Diagnoza delimitacyjna gminy Pełczyce – 

wytyczenie obszarów zdegradowanych oraz 

obszaru rewitalizacji – gdzie w gminie Pełczyce 

prowadzona będzie rewitalizacja?  

 

Gminny Ośrodek Kultury 

w Pełczycach 

 

05.04.2017 r. 

Godz. 15:00 

2.  Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji.  

Jakie problemy występują na obszarze 

rewitalizacji, co jest ich przyczyną? 

Na rozwiązaniu jakich problemów powinniśmy się 

skupić oraz jakie działania powinniśmy 

prowadzić? 

  

 

Tydzień 2 

3.  Wypracowanie założeń programu rewitalizacji 

(wizja, cele i kierunki rewitalizacji). 

Weryfikacja diagnoz i dyskusji prowadzonych na 

poprzednich spotkaniach w kontekście 

przeprowadzonych badań z mieszkańcami.  

 

Prezentacja karty projektów, która służyć będzie 

do zgłaszania pomysłów i projektów 

rewitalizacyjnych. 

  

 

 

 

Tydzień 3/4 

4.  Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz 

zasady wdrażania programu rewitalizacji 

(zarządzanie i partycypacja społeczna).  

 

Praca nad pomysłami projektów i przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych lub ich weryfikacja (prezentacja 

pomysłów przez uczestników spotkania). 

Zwrócenie uwagi na komplementarność 

programu rewitalizacji. Wypracowanie założeń 

zarządzania programem rewitalizacji, w tym 

uspołecznienie realizacji programu. 

  

 

 

 

 

Tydzień 4/5 

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad Lokalnym Program 

Rewitalizacji.  

W trakcie spotkań konsultacyjnych możliwe będzie składanie swoich propozycji i pomysłów na 

projekty rewitalizacyjne oraz uzyskanie doradztwa w tym zakresie. Oprócz tego możliwe będzie 

składanie swoich pomysłów za pośrednictwem kart projektów, które zostaną upublicznione na 

stronie internetowej Gminy po wytyczeniu obszaru rewitalizacji.  

 


