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MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY – 14 -15.06.2019
Jednym z zadań w ramach projektu dotyczącego realizacji programu partycypacji społecznej
i działań aktywizacyjnych z elementami edukacyjnymi jest organizacja mobilnych punktów
konsultacyjnych na każdym etapie działań projektu. W dniach 14 -15.06 odbyło się trzecie
wydarzenie tego typu. W piątek, 14 czerwca, mobilny punkt konsultacyjny w formie pawilonu
został postawiony na podwórku przy ul. Strażackiej 3, zaś w sobotę 15 czerwca zlokalizowany był
w okolicach Szkoły Podstawowej nr 1– róg ul. Jasnej i ul. Wiejskiej.
Zorganizowane wydarzenie było jedną z możliwości zgłoszenia swoich pomysłów na działania, które
mogą zostać zrealizować na obszarze rewitalizacji.
Dodatkową korzyścią z umieszczenia mobilnego punktu konsultacyjnego w powszechnie odwiedzanym
miejscu, było przekazanie odwiedzającym podstawowych informacji na temat rewitalizacji, a także
zachęcenie ich do zaangażowania się w dalsze działania w ramach projektu.

1. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNOPROMOCYJNYCH
Organizatorzy punktu konsultacyjnego
starali się dotrzeć z informacją o wydarzeniu
do jak najszerszego grona odbiorców
i zachęcić ich do przybycia na spotkanie.
Dotarcie do interesariuszy było możliwe
poprzez portal społecznościowy Facebook.
Informacja
o
wydarzeniu
została
opublikowana przez fanpage Miasta
Żyrardowa oraz fanpage Rewitalizujemy
Żyrardów. Posty te zostały udostępnione
również przez lokalne media oraz osoby
prywatne.

Rysunek 1. Plakat promujący wydarzenie
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2. PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA
TYTUŁ/TEMAT
spotkania

Mobilny punkt konsultacyjny

Data spotkania

14 czerwca g. 14.00 -18.00, 15 czerwca g. 10.00 – 14.00

Miejsce spotkania

Żyrardów, ul. Strażacka 3, róg ul. Jasnej i ul. Wiejskiej
Interesariusze procesu - mieszkańcy Miasta Żyrardowa i inne osoby
zainteresowane procesem rewitalizacji, które odpowiedziały na otwarte
zaproszenie dotyczące punktu konsultacyjnego

Uczestnicy

W piątek w godzinach 14-18.00 na podwórku przy ul. Strażackiej 3 oraz w sobotę w godzinach 10.00 14.00 na rogu ul. Jasnej i ul. Wiejskiej w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowany został mobilny
punkt konsultacyjny w formie pawilonu, w którym na pytania mieszkańców odpowiadali autorzy
pogłębionych diagnoz dotyczących obszaru rewitalizacji– przedstawiciele firmy Utila oraz
przedstawiciele Urzędu Miasta Żyrardowa. Proponowane godziny otwarcia mobilnego punktu
konsultacyjnego miały na celu umożliwienie zebrania pomysłów na projekty rewitalizacyjne zarówno
od osób, które pracują rano, jak i od mieszkańców, którzy są nie dostępni w godzinach popołudniowych.
Miejsce ekspozycji pawilonu było ogólnodostępne, bez ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami.
Największa liczba osób odwiedziła mobilny punkt konsultacyjny w piątek pomiędzy 15.00 -18.00 oraz
w sobotę między godziną 12.30, a 14.00. Łącznie mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło ok. 30 osób,
z czego ponad 10 osób stanowiły dzieci uczęszczające do zlokalizowanej w budynku przy ul. Strażackiej 3
świetlicy środowiskowej. Drugą grupą, która najchętniej i najliczniej przekazywała swoje uwagi i opinie,
byli mężczyźni w wieku powyżej 50 lat.
Zapewnione zostały różnego rodzaju materiały, które miały zachęcić osoby, przechodzące w okolicach
wskazanych miejsc do podejścia do mobilnego punktu konsultacyjnego. Przygotowano zakładki
do książek z logo „Rewitalizujemy Żyrardów” oraz baner przedstawiający obszar rewitalizacji. Elementami
przyciągającymi uwagę były również wystawione przed namiotem infografiki i postery zawierające
podstawowe informacje na temat pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji. Dodatkowo
na punkcie znajdowały się makiety najbliższej okolicy, na których mieszkańcy mogli zaznaczać swoje
pomysły na zmiany na obszarze rewitalizacji.
Odwiedzających mobilny punkt konsultacyjny mieszkańców zachęcano do wskazywania pomysłów
dotyczących możliwych zmian na obszarze rewitalizacji. Mieli oni możliwość wypełnienia przygotowanej
karty projektu rewitalizacyjnego (Załącznik nr 1). Nikt nie zdecydował się jednak na jej wypełnienie
na miejscu, wszystkie opinie i sugestie zostały przekazane ustnie konsultantom i przedstawicielom
Urzędu Miasta znajdującym się w punkcie. Należy jednak zauważyć, że część odwiedzających zabrała
karty projektu do domu pytając o możliwości ich złożenia w Urzędzie Miasta czy przez Internet.
W dalszej części dokumentu zostaną przedstawione propozycje zmian dla obszaru rewitalizacji zgłaszane
przez osoby odwiedzające mobilny punkt konsultacyjny.

1) Aspekty społeczne
Jednym z najczęściej zgłaszanych pomysłów, jaki został zaproponowany przez mieszkańców była
poprawa bezpieczeństwa w mieście. W tym celu należałoby zwiększyć liczbę patroli policji w godzinach
wieczornych oraz w okresie weekendów, kiedy jest, zdaniem mieszkańców najniebezpieczniej.
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Wśród propozycji działań społecznych pojawił się również pomysł lepszej promocji dziedzictwa
historycznego miasta np. poprzez wydanie przewodników w kilku języka lub też zagospodarowanie części
zabytkowego budynku Przedszkola nr 9 jako „Domu turysty”.
Najmłodsi uczestnicy mobilnego punktu konsultacyjnego wskazywali na konieczność zwiększenia liczby
zajęć sportowych, zwłaszcza w okresie wakacji, w których mogliby uczestniczyć.
2) Aspekty przestrzenno-funkcjonalne
Odwiedzający skarżyli się na małą liczbę terenów zielonych, chcieliby na obszarze rewitalizacji powstało
więcej miejsc bogatych w roślinność takie jak parki, skwery. Według mieszkańców istniejąca zieleń jest
zaniedbana, brak wykonywanych cięć pielęgnacyjnych jest widoczny w centralnej, zabytkowej części
miasta. Zwrócono uwagę również na niską estetykę podwórek. Rozwiązaniem tego problemu byłoby,
zdaniem uczestników mobilnego punktu konsultacyjnego, ich zagospodarowanie np. poprzez zwiększenie
liczby elementów małej architektury takich jak ławki, latarnie, kosze na śmieci, wydzielenie miejsc
parkingowych, a także stworzenie placów zabaw dla dzieci.
3) Aspekty techniczne
Jednym z tematów rozmów z odwiedzającymi była propozycja stworzenia większej liczby miejsc
parkingowych przy osiedlach, aby zmniejszyć zjawisko jakim jest „dzikie parkowanie”. Według
odwiedzających istnieje także zbyt duża liczba znaków zakazujących zatrzymywania się (zwłaszcza
w okolicach placówek oświatowych), co utrudnia poruszanie się po mieście. Ponadto według nich
potrzebne jest stworzenie linii autobusowej, która umożliwiłaby mieszkańcom dojazd do przychodni
/ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Wiejskiej 19/21. Oprócz tego mieszkańcy wskazali, że wydłużenie
ulicy Wiejskiej do ulicy Zielińskiej w znaczy sposób poprawiłoby sytuacje komunikacyjną w Żyrardowie.
Osobom odwiedzającym punkt konsultacyjny przedstawiano poszczególne etapy prac nad Gminnym
Programem Rewitalizacji. Mieszkańcy dopytywali o zakres czasowy wdrażania dokumentu oraz
o zakładany sposób finansowania projektów.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcie 1. Mobilny Punkt konsultacyjny przy ul. Strażackiej 14.06.2019

Źródło: Zdjęcia własne

Zdjęcie 2. Mobilny Punkt konsultacyjny przy ul. Strażackiej 14.06.2019
Źródło: Zdjęcia własne
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Zdjęcie 3 Mobilny Punkt konsultacyjny na rogu ul. Jasnej i ul. Wiejskiej 14.06.2019
Źródło: Zdjęcia własne

Zdjęcie 4 Mobilny Punkt konsultacyjny na rogu ul. Jasnej i Wiejskiej 14.06.2019
Źródło: Zdjęcia własne
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4. ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR KARTY PROJKETU REWITALIZACYJNEGO
Zapraszamy do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych,
które mają szansę stać się częścią gminnego programu rewitalizacji.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 roku (GPR) już wkrótce
będzie stanowić najważniejszy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu
rewitalizacji w mieście. Dotychczas, na podstawie przeprowadzonych analiz,
wskazany został obszar rewitalizacji, w którym występuje koncentracja
negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępujących z nimi problemów
w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz
technicznej. Dalsze szczegółowe badania pozwoliły na określenie przyczyn
występowania niekorzystnych zjawisk na tym terenie, a także na zidentyfikowanie
istniejących potencjałów.
Kolejnym krokiem działań jest zebranie pomysłów – projektów rewitalizacyjnych,
służących osiągnięciu docelowej wizji rozwoju obszaru rewitalizacji.
Podstawowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt:
•

•

będzie realizowany na obszarze rewitalizacji 1 (mapa obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji dostępna jest w wersji elektronicznej na
stronie http://rewitalizacja.zyrardow.pl oraz w wersji papierowej w Wydziale
Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ),
za jego pomocą bezpośrednio rozwiązywane będą zidentyfikowane
problemy społeczne lub jeśli jest to projekt infrastrukturalny (remont,
modernizacja, przebudowa itp.) to należy wskazać, że zostały zaplanowane
także działania społeczne powiązane z działaniami infrastrukturalnymi.

Termin przyjmowania projektów – do 4 sierpnia 2019r.
Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo). Propozycje
projektów można składać w postaci:
a) papierowej:
•
•
•
•

drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, pl. Jana Pawła
II nr 1, 96 – 300 Żyrardów, z dopiskiem „Rewitalizacja – karta projektu”,
bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w godzinach pracy Urzędu w
Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju,
podczas trwania mobilnych punktów konsultacyjnych oraz spacerów
badawczych
podczas spotkania otwartego z interesariuszami

1

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także
projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji,
jednak tylko i wyłącznie jeśli wynika to z ich specyfiki i będą one oddziaływać na obszar lub
społeczność zamieszkałą na obszarze rewitalizacji.
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b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@zyrardow.pl, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
2013.262 t.j.) lub też poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na
stronie: https://utila.info.pl/zyrardow .
KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO
1. Nazwa (tytuł) projektu
2. Lokalizacja projektu
Należy podać adres miejsca
realizacji projektu
3. Podmiot realizujący
Należy podać nazwę podmiotu, jego
status np.: przedsiębiorstwo,
stowarzyszenie, wspólnota oraz
adres
4. Nazwa partnerów projektu
Jeżeli projekt planuje się
zrealizować w partnerstwie należy
podać osoby/ podmioty, z którymi
będzie podjęta współpraca
5. Charakterystyka projektu
5.1. Opis stanu istniejącego
Należy krótko scharakteryzować
stan obecny tj. zjawiska kryzysowe,
na które projekt ma oddziaływać.
Istotne, aby wykazać, jak za pomocą
projektu
bezpośrednio
rozwiązywane
są
problemy
społeczne lub jeśli jest to projekt
infrastrukturalny
(remont,
modernizacja, przebudowa, itp.) to
jakie zostały zaplanowane działania
społeczne
uzupełniające działania
infrastrukturalne
5.2. Cel jaki ma osiągnąć
projekt
Należy
wskazać
jakie
cele,
w szczególności w sferze społecznej
będzie realizował projekt
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5.3. Charakterystyka projektu
Należy wymienić i krótko opisać
działania, jakie będą podejmowane
w ramach projektu.
5.4. Przewidywane rezultaty
Należy
wymienić
konkretne,
mierzalne elementy lub zjawiska,
które powstaną w wyniku realizacji
projektu
np.
liczbę
osób
niepełnosprawnych,
ubogich,
bezrobotnych objętych wsparciem
w ramach projektu, powierzchnię
utworzonych lub zrewaloryzowanych
obiektów,
liczbę
nowych
przedsiębiorstw,
liczbę
nowych
punktów usługowych na terenach
zrewitalizowanych itp.
5.5.
Proponowany
pomiaru rezultatu

sposób

Należy wpisać, w jaki sposób
zostanie
zweryfikowane
czy
proponowane
rezultaty
zostały
osiągnięte

6. Harmonogram realizacji projektu (kwartał i rok)
Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

7. Planowane finansowanie projektu (w zł)

Środki
własne

Środki
Budżet gminy
pochodzące ze
(np.:
źródeł
dotacje,
krajowych
inicjatywa
publicznych
lokalna)

Fundusze
europejskie
(EFRR, EFS,
FS)

Środki
pochodzące
z innych
źródeł

Szacowana
całkowita
wartość
projektu

9|S t r o n a

Załącznik:
- mapa z zaznaczeniem lokalizacji projektu

Osoba do kontaktu:

……………………………………………………………………………………………
Data i pieczęć firmowa
podmiotu*

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

*jeśli dotyczy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Administratorem danych osobowych jest
Urząd Miasta Żyrardowa.

………………………………………….
Podpis
Informacje dodatkowe:
1. Niniejszy formularz będzie podstawą do ujęcia projektu w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Żyrardowa do 2030 roku.
2. Ujęcie projektu w gminnym programie rewitalizacji nie jest tożsame z zapewnieniem
środków na jego realizację.
3. Na kolejnym etapie tworzenia gminnego programu rewitalizacji zgłoszone projekty
zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, możliwościami ich
wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na
obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalnością.
4. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień/korekt w zgłoszonym formularzu
podmiot składający formularz zostanie poproszony o korektę/uzupełnienie
i ponowne złożenie w terminie 7 dni od dnia wysłania stosownej informacji.
5. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w punkcie 3 projekty zostaną wpisane na listę
planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki
pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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