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PRZYSTANEK BezTroski

PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE
Rozmowa z Burmistrzem Miasta Ostródy Czesławem Najmowiczem
- Panie Burmistrzu. Gmina Miejska w
Ostródzie otrzymała dotację w wysokości
1 200 000 zł na realizację Projektu Rewitalizacji Społecznej. Jakie jest przeznaczenie tych środków i co to za Projekt?
- Głównym celem Projektu „Przystanek
BezTroski” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
jest aktywizacja obywatelska, z wykorzystaniem wszystkich narzędzi rewitalizacji społecznej. Celem rewitalizacji
społecznej jest zminimalizowanie negatywnych skutków problemów społecznych poprzez przywrócenie osłabionych
lub nieistniejących więzi społecznych,
odbudowę tożsamości lokalnej, poczucie odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu zajmowanej
przestrzeni społecznej.
- Czy Projekt skierowany jest do określonej
grupy mieszkańców?
- Nie. Naszym celem jest zaktywizowanie wszystkich mieszkańców, chcemy,
by w realizację Projektu włączyli się ci,
którym los i dobro naszego miasta nie
są obojętne. Chcemy w pełni realizować, to co kryje się pod pojęciem społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście
z tych środków, choć niemałych przecież, nie uda się pokryć wszystkich potrzeb społecznych, ale zamierzamy,
zgodnie z główną ideą całego projektu
nadzorowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), jednej z agend Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, stworzyć modelowe rozwiązania w zakresie aktywnej
integracji społecznej i modelu partnerstwa lokalnego.
- Kto będzie realizatorem Projektu?
- Liderem Projektu jest Gmina Miejska
w Ostródzie, i tu realizatorem będzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w partnerstwie z Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich.

- Dość niespotykane jest to, że nie ma żadnego wkładu własnego finansowego ze
strony miasta?
- Jest to niewątpliwe sukces. Powiem
tylko, że nasz wniosek uzyskał jedną z
najwyższych punktacji w konkursie
ogłoszonym przez CRZL pod koniec
ubiegłego roku (168 na 180 możliwych
punktów) i został oceniony na pozycji
czwartej wśród wszystkich złożonych
wniosków. Warte podkreślenia jest również to, że Projekt Rewitalizacji Społecznej jest naturalnym uzupełnieniem
działań inwestycyjnych realizowanych
na terenie Ostródy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Ostróda 2007-2020.
- Jakie zadania przewidywane są w ramach Projektu?
- „Przystanek BezTroski” to wieloaspektowe przedsięwzięcie skierowane
do mieszkańców Ostródy, a także budujące potencjał instytucji i podmiotów
z terenu miasta zainteresowanych działaniami w zakresie rewitalizacji społecznej.
Kluczowym działaniem jest prowadzenie Centrum Innowacyjnej Pracy

z Klientem, za które odpowiada MOPS.
Przeszkolonych będzie sześć zespołów
terenowych pracujących oddolnie
z mieszkańcami miasta. W skład każdego zespołu będzie wchodził animator, streetworker i asystent rodziny.
Zorganizowane będą punkty porad
prawnych, podatkowych, zdrowotnych,
psychologicznych i innych, którego eksperci będą wspierali mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Mieszkańcy
skorzystają też z nowych możliwości aktywizacji zawodowej, w tym potwierdzenia kompetencji zawodowych,
szkoleń podnoszących kompetencje
społeczne oraz kursów zawodowych.
Zostanie zorganizowany salonik integracyjny z dostępem między innymi do
bieżącej prasy. Będą prowadzone zajęcia dodatkowe według potrzeb uczestników, np. gry planszowe, zajęcia
rękodzielnicze, dyskusje czy chociażby
zwykłe spotkania, jako okazja do rozmowy i wyjścia z domu. Młodsi mieszkańcy Ostródy podzieleni na dwie
podstawowe grupy dzieci do lat 12
i młodzież wezmą udziału zajęciach dodatkowych. W pierwszej kolejności odbędą się zajęcia budujące poczucie
integracji i komunikacji społecznej,

a następnie pakiet zajęć rozwojowych
i wyrównujących dysproporcje, na przykład korepetycje, zajęcia sportowe, logopedyczne itp. Młodzieży oferowane
będą kursy zawodowe pozwalające na
zdobycie zatrudnienia w branżach i zawodach bliskich młodym ludziom,
a jednocześnie spójne z lokalnym potencjałem i rynkiem pracy, np. ratownik, kelner, kierowca.
Istotne także jest, że nie tylko mieszkańcy Ostródy są adresatami Projektu.
Są nimi także organizacje pozarządowe
z terenu miasta. Istotnym założeniem
Projektu jest to, że to właśnie III sektor
będzie wykonawcą i realizatorem wielu
zaplanowanych zajęć. Za koordynację i
współpracę z organizacjami pozarządowymi i wyłonienie wykonawców odpowiada Partner – Stowarzyszenie CWOP.
- Jednym z nowatorskich pomysłów przynajmniej na terenie Ostródy, będzie
praca streetworkerów. Proszę przybliżyć,
czym będą się oni zajmowali?
- Streetworker to pracownik pozainstytucjonalny. Dociera tam, gdzie dotrzeć
nie mogą terapeuci, psychologowie
i np. pracownicy świetlic czy innych instytucji. Jego praca polega na bezpośrednich spotkaniach z konkretnymi
ludźmi, będą starać się zainteresować
przede wszystkim młodych ludzi innymi
niż do tej pory formami spędzania wolnego czasu, m.in. poprzez umożliwienie
udziału w zajęciach kulturalnych czy
sportowych. Będzie to na pewno ciekawe doświadczenie, wymagające dużej
kreatywności.
- Ciekawa i intrygująca jest nazwa „Przystanek BezTroski”…

- Tak. Symbolika nawiązuje do obszaru
rewitalizowanego obiektu dworca PKP
(przez lata straszącego swym wyglądem,
niestety), gdzie wkrótce odbywać się
będą zajęcia i spotkania w ramach Projektu, ale też i do jednej z idei naszych
działań jako włodarzy miasta – chcemy
by Ostróda była dla naszych mieszkańców miejscem przyjaznym; w którym
autentycznie żyje się bez troski, ale
i beztrosko. Dodam - beztrosko, ale
z pełną odpowiedzialnością za swoje
czyny i działania.
- W jaki sposób mieszkańcy Ostródy mogą
dowiedzieć się o realizacji Projektu?
- Chcemy wykorzystać wszystkie możliwe kanały informacyjne. Lokalne
media, ale też i całą infrastrukturę informacyjną, w tym internetowe portale
społecznościowe. Już wkrótce rusza
również strona internetowa Projektu,
która mam nadzieje, będzie żywa, i będzie tworzona razem z uczestnikami.
- Gratuluję i życzę sukcesu w realizacji
Projektu.
- Z natury jestem optymistą, stąd wiem,
że główny cel Projektu będzie osiągnięty. Mój optymizm wypływa także
z dużego zaangażowania realizatorów.
Zresztą sukces już jest. Nie tylko
w otrzymaniu konkretnych środków finansowych. Na początku stycznia br.
uczestniczyłem w konferencji inauguracyjnej realizację całego projektu, zorganizowanej przez CRZL w Warszawie,
i przyznaję, że, ku niemałemu mojemu
zdziwieniu dużo już się mówiło, i to bardzo pozytywnie!, o naszym Projekcie
i o naszym mieście.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny
Miasto Ostróda przystąpiło do realizacji projektu
zatytułowanego
Ostródzko-Iławski
Obszar
Funkcjonalny. Obszar leży w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje
tereny administracyjne sześciu następujących gmin:
Miasto Ostróda, Miasto Iława, Gmina Iława,
Gmina Ostróda, Gmina Miłomłyn, Gmina Morąg i
Powiat Ostródzki. Zakres terytorialny zachowuje
ciągłość przestrzenną i łączy ze sobą dwie części
dwóch powiatów: iławskiego i ostródzkiego.
Inicjatywa utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego została wysoko oceniona w
skali kraju w ramach konkursu projektów do Programu Regionalnego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 pn. „Rozwój miast
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” (na 83 oceniane projekty nasz uplasował się na 5. miejscu listy rankingowej, a tylko 15
projektów uzyskało wsparcie).
To jedyny projekt, który uzyskał doﬁnansowanie z
terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ra-

mach wspomnianego programu. Jest to jedna z
nielicznych inicjatyw samorządów naszego województwa, którego głównym celem jest wzrost potencjału społeczno-gospodarczego tworzonego obszaru
funkcjonalnego poprzez określenie, a następnie realizację wspólnych celów i kierunków rozwoju. W
ramach przedmiotowego projektu zostanie opracowana
Zintegrowana
Strategia
Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz dokumentacje projektowe w postaci projektów budowlanych dla najbardziej strategicznych inwestycji, jak również
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Główny cel projektu będzie realizowany poprzez:
- wyznaczenie granic ostródzko-iławskiego obszaru
funkcjonalnego
- rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastami a ich otoczeniem
- identyﬁkację wspólnych celów rozwojowych
- wzmocnienie współpracy między samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami
- przeciwdziałanie problemom rozwojowym ośrod-

ków lokalnych;
- wspólną promocję obszaru funkcjonalnego
- wzmocnienie potencjału inwestycyjnego obszaru
Głównym elementem projektu jest opracowanie
Zintegrowanej Strategii Rozwoju OstródzkoIławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W ramach projektu OIOF planowane są zadania
zmierzające do opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego:
- Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru
funkcjonalnego
- Diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru
- Opracowanie strategii obszaru funkcjonalnego
- Konsultacje społeczne na każdym etapie realizacji
- Opracowanie dokumentacji wykonawczych
Na każdym etapie realizacji projektu będą prowadzone konsultacje społeczne z:
- Mieszkańcami
- Przedsiębiorcami
- Organizacjami pozarządowymi
- Spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi
- Instytucjami samorządowymi i rządowymi

- Lokalnymi grupami działania
- Rolnikami
- Innymi podmiotami.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 638 590 zł, z
czego doﬁnansowanie stanowi kwotę 2 242 802 zł.
21 stycznia, w ostródzkim zamku odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie realizacji projektu,
z udziałem Piotra Żuchowskiego wiceministra Kultury oraz Gustawa Marka Brzezina wicemarszałka
województwa warmińsko-mazurskiego, podczas
której uroczyście podpisano umowę projektu.
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