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Syntetyczne zestawienie powiązań Gminnego Programu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie z dokumentami strategicznymi Gminy Miejskiej Człuchów 

 Strategia rozwoju 

gminy miejskiej 

Człuchów na lata  

2014 - 2024 

Gminna Strategia 

rozwiązywania 

problemów społecznych 

miasta Człuchowa na 

lata 2014 – 2020. 

Studium Uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Człuchowa 

Gminny program rewitalizacji 

Śródmieścia w Człuchowie 

Prognozowane rezultaty Wskaźniki 

Cele 

dokumentów 

strategicznych 

A. Wzmocnienie 

roli samorządu 

w ożywianiu 

dialogu 

kreatywnych 

ludzi i 

środowisk. 

 

Prawidłowo 

funkcjonująca rodzina. 

1. Poprawa sytuacji 

rodzin. 

2. Poprawa funkcji 

opiekuńczo- 

wychowawczej rodzin. 

Seniorzy. 

1. Zwiększenie 

aktywności osób 

starszych. 

2. Zapewnienie właściwej 

opieki osobom 

niesamodzielnym. 

 

Wysoka jakość życia 

mieszkańców Człuchowa. 

1.  Poprawa jakości życia w 

mieście. 

- Przeciwdziałanie biedzie i 

zjawiskom patologicznym. 

- Stworzenie warunków do 

aktywnego spędzania czasu 

przez dzieci i młodzież. 
- Wzrost poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

- Rozwiązanie problemów 

mieszkaniowych. 

 

2. Wzmocnienie poczucia 

tożsamości mieszkańców. 

- Edukacja mieszkańców w 

zakresie dziedzictwa 

kulturowego i walorów 

krajobrazowych jakie posiada 

miasto, wzmacnianie więzi 

społecznych w mieście. 

3. Kształtowanie ładu 

przestrzennego i 

infrastrukturalnego. 

- Wprowadzenie ładu 

przestrzennego. 

- Poprawa zewnętrznej i 

wewnętrznej dostępności 

komunikacyjnej gminy. 

 

 

 

Cel strategiczny nr 1 „Zmniejszenie 

skali negatywnych zjawisk 

społecznych na obszarze Śródmieścia 

poprzez ożywienie aktywności 

społecznej i stworzenie warunków do 

rozwoju nowych usług społecznych, 

gospodarczych i kulturalno- 

rekreacyjnych” 

 Cel operacyjny 1.1. Wzmacnianie 

instytucji rodziny, profilaktyka i 

przeciwdziałanie problemom 

społecznym w rodzinach 

Cel operacyjny 1. 2. Wzrost integracji i 

aktywności społecznej 

Cel operacyjny 1.3. Bogata oferta 

kulturalna i społeczna dla różnych grup 

wiekowych 

Cel operacyjny 1.4 Poprawa i ożywienie 

lokalnej przedsiębiorczości oraz 

aktywizacja zawodowa młodych ludzi z 

obszaru rewitalizacji 

. 

Cel strategiczny nr 2 „Poprawa 

jakości życia mieszkańców na obszarze 

Śródmieścia poprzez modernizację 
istniejącej infrastruktury technicznej i 

społecznej oraz jej dostosowanie do 

potrzeb społeczności tego obszaru” 

Cel operacyjny 2.1. Podniesienie 

standardów budynków mieszkalnych i 

użyteczności publicznej  

Cel operacyjny 2.2.  Rozwinięcie 

infrastruktury społecznej, kulturalno-

rekreacyjnej i komunikacyjnej 

Zwiększenie liczby osób zależnych objętych 

pomocą. 
Wzrost liczby osób podnoszących swoje 

kompetencje. 

Wzrost liczby miejsc służących integracji 

międzypokoleniowej. 

Zwiększenie zatrudnienia. 

Zwiększenie rodzaju usług społecznych  

Zwiększenie liczby miejsc umożliwiających 

aktywność ruchową. 
Poprawa dostępności komunikacyjnej. 

Poprawa dostępności do infrastruktury 

kanalizacyjnej 

Wzrost liczby budynków objętych wsparciem. 

Wzrost liczby osób uczestniczących w pomocy 

sąsiedzkiej. 

Wzrost liczby budynków mieszkalnych z 

podniesionym standardem technicznym. 

Wzrost  liczby budynków wielorodzinnych, w 

których zlikwidowano źródła  niskiej emisji 

CO2 (szt.) 

Wzrost powierzchnia zagospodarowanych 

terenów zielonych.(ha) 

Wzrost odsetek jednostek segregujących 

odpady. (%) 

 

Liczba udzielonych porad prawnych. 

Liczba udzielonych porad psychologicznych. 

Liczba osób objętych usługami społecznymi 

Liczba zorganizowanych spotkań wymiany 

doświadczeń. 
Liczba osób, którym udzielono korepetycji. 

Liczba osób podnoszących kompetencje 

miękkie. 

 

Liczba szkoleń dla przedsiębiorców i osób 

bezrobotnych 

Liczba zorganizowanych giełd pracy. 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach 

wymiany doświadczeń i integracji społecznej. 

Liczba punktów integracyjnych – 

zagospodarowanych przestrzeni publicznych. 

Liczba nowych usług społecznych. 

Liczba miejsc aktywności ruchowej w obszarze. 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach 

podtrzymujących aktywność umysłową i 
manualna. 

Liczba ciągów komunikacyjnych 

zmodernizowanych. 

Liczba osób korzystających z nowej lub 

zmodernizowanej infrastruktury wod – kan. 

Liczba docieplonych budynków.  

Liczba osób objętych pomocą sąsiedzką. 
Liczba obiektów kubaturowych objętych 

wsparciem. 

 


