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 4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego 

 
 
Głównym celem realizacji projektu jest: 
 
„Wzrost świadomości mieszkańców Bytomia z terenów rewitalizowanych w zakresie możliwych do wykorzystania instrumentów 
rewitalizacyjnych przestrzeni miejskiej, w wymiarze społeczno – gospodarczym, poprzez aktywny udział w poradnictwie 
specjalistycznych, szkoleniach oraz procesie regrantingu” 
 
Celami szczegółowymi projektu są: 
 
 - podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o rewitalizacji Bytomia, 
 - zwiększenie poziomu aktywności społecznej mieszkańców w obszarach rewitalizowanych, 
 - rozbudzenie w mieszkańcach obszarów rewitalizowanych motywacji do poprawiania wizerunku własnej przestrzeni życia, 
 - readaptacja mieszkańców do budowania społeczności lokalnych, 
 - rozbudzenie w mieszkańcach potrzeb społecznych zmierzających do podtrzymywania kontaktów sąsiedzkich. 
 - aktywny udział mieszkańców terenów rewitalizowanych w procesie doradztwa, 
 - dystrybucja tzw. małych grantów wśród społeczności lokalnych z  terenów rewitalizowanych. 
 

 
 

5. Informacje o zakładanych rezultatach realizacji zadania publicznego 

Zakładane rezultaty zadania publicznego Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Przeprowadzenie dyżuru Lidera punktu 

informacyjnego dla mieszkańców terenów 
rewitalizowanych 

 

800h godzin zegarowych 
Listy obecności pracownika/  

karty czasu pracy pracownika 

 
Przeprowadzenie dyżuru animatorów 
lokalnych punktu informacyjnego dla 

mieszkańców terenów rewitalizowanych 
 

800h godzin zegarowych 
Listy obecności pracownika/  

karty czasu pracy pracownika 

 
Przeprowadzenie dyżuru prawnika dla 

mieszkańców terenów rewitalizowanych 
 

150h godzin zegarowych 
Listy obecności pracownika/  

karty czasu pracy pracownika 

 
Przeprowadzenie dyżuru specjalisty ds. 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla 
mieszkańców terenów rewitalizowanych 

 

400h godzin zegarowych 
Listy obecności pracownika/  

karty czasu pracy pracownika 

 
Przeprowadzenie dyżuru architekta dla 

mieszkańców terenów rewitalizowanych 
 

130h godzin zegarowych 
Listy obecności pracownika/  

karty czasu pracy pracownika 

 
Przeprowadzenie jednodniowych szkoleń 

tematycznych 
 

 
min. 5 edycji 

x 8h edukacyjnych 

 
Listy obecności / dokumentacja z 

przeprowadzonych szkoleń 
 
 

 
Przeprowadzenie dwudniowych szkoleń 

tematycznych 
 

 
min. 10 edycji  

x 14h edukacyjnych 

Listy obecności / dokumentacja z 
przeprowadzonych szkoleń 

 
Rozdystrybuowanie mikrodotacji dla NGO 

 

 
min. 5 dotacji 

 
Zawarte umowy dotacyjne na podstawie 

których przekazane zostaną środki 
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Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 
(należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego oraz produkty – o ile były wymagane, czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu) 

 
Rezultaty zadania: 
 

R 1. Przeprowadzenie dyżuru Lidera punktu informacyjnego dla mieszkańców terenów rewitalizowanych. 
- Dyżur lidera w wymiarze 800h zegarowych 
- Produkty: Zawiązanie co najmniej 2 grup Liderskich na terenach rewitalizowanych 
- Trwałość: Grupy Liderskie jako nowa formuła podtrzymywania relacji sąsiedzkich inicjujących działania. 
 

R 2. Przeprowadzenie dyżuru animatorów lokalnych punktu informacyjnego dla mieszkańców terenów 
rewitalizowanych. 
- Dyżur animatorów w wymiarze 800h zegarowych 
- Produkty: Zawiązanie co najmniej 2 grup animacyjnych na terenach rewitalizowanych 
- Trwałość: Grupy animacyjne jako nowa formuła podtrzymywania relacji sąsiedzkich inicjujących działania. 
 

R 3. Przeprowadzenie dyżuru prawnika dla mieszkańców terenów rewitalizowanych. 
- Dyżur prawnika w wymiarze 150h zegarowych 
- Produkty: brak 
- Trwałość: Podniesienie wiedzy wykorzystywanej w dalszym procesie rewitalizacji przez mieszkańców 
 

R 4. Przeprowadzenie dyżuru specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla mieszkańców terenów 
rewitalizowanych. 
- Dyżur specjalistów ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w wymiarze 400h zegarowych 
- Produkty: brak 
- Trwałość: Podniesienie wiedzy wykorzystywanej w dalszym procesie rewitalizacji przez mieszkańców 

 
R 5. Przeprowadzenie dyżuru architekta dla mieszkańców terenów rewitalizowanych. 

- Dyżur architekta w wymiarze 130h zegarowych 
- Produkty: brak 
- Trwałość: Podniesienie wiedzy wykorzystywanej w dalszym procesie rewitalizacji przez mieszkańców 

 
R 6. Przeprowadzenie jednodniowych szkoleń tematycznych. 

- Przeprowadzenie min. 5 edycji szkoleń x 8h edukacyjnych 
- Produkty: Uzyskanie min 30 certyfikatów ukończenia szkolenia przez uczestników.  
- Trwałość: Podniesienie wiedzy wykorzystywanej w dalszym procesie rewitalizacji przez mieszkańców 
 

R 7. Przeprowadzenie dwudniowych szkoleń tematycznych 
- Przeprowadzenie min. 10 edycji szkoleń x 14h edukacyjnych 
- Produkty: Uzyskanie min 50 certyfikatów ukończenia szkolenia przez uczestników.  
- Trwałość: Podniesienie wiedzy wykorzystywanej w dalszym procesie rewitalizacji przez mieszkańców 
 

R 8. Rozdystrybuowanie mikrodotacji dla NGO 
- Dystrybucja min. 5 dotacji w procesie regrantingu 
- Produkty: Skonsumowanie min. 5 dotacji w procesie regrantingu przez NGO.  
- Trwałość: Zmiana przestrzeni infrastrukturalno – społecznej na obszarze rewitalizacji.  

 
Stopień realizacji zadania do osiągniętego celu: 
 
Realizacja zadania przełoży się bezpośrednio na realizacje celu zadania poprzez podniesienie świadomości mieszkańców 

Bytomia z terenów rewitalizowanych w zakresie możliwych do wykorzystania instrumentów rewitalizacyjnych przestrzeni 
miejskiej, w wymiarze społeczno – gospodarczym, poprzez ich zaktywizowanie do czynnego udziału w poradnictwie 
specjalistycznych, szkoleniach oraz procesie regrantingu. 
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