Załącznik nr 4 do Karty Przedsięwzięcia Rewializacyjnego

Projekt CELÓW REWITALIZACJI KARTUZ:

Cel główny programu:
Wyprowadzenie Centrum Kartuz ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowe, skoncentrowane
terytorialnie i zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki

Cel strategiczny 1: Silna lokalna wspólnota

Cel strategiczny nr 2: Ożywienie gospodarcze poprzez rozwinięcie funkcji metropolitalnych miasta

Cel strategiczny nr 3 Zintegrowana przestrzeń publiczna i zadbany krajobraz

Cel strategiczny 1: Silna lokalna wspólnota

Cele szczegółowe:
1. Wzrost poczucia wpływu mieszkańców na najbliższe otoczenie
2. Integracja międzypokoleniowa
3. Zintegrowane wspólnoty sąsiedzkie i społeczności lokalne oraz wzrost potencjału
organizacji pozarządowych.
4. Zapewnienie optymalnej jakości życia seniorom oraz osobom niesamodzielnym
i osobom z niepełnosprawnościami.
5. Kompleksowe wsparcie dla rodzin (w tym dzieci i młodzieży) borykających się
z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, bytowymi i socjalnymi.
6. Zapewnienie optymalnej jakości życia osobom młodym
7. Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
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Cel strategiczny nr 2: Ożywienie gospodarcze poprzez rozwinięcie funkcji metropolitalnych miasta

Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
2. Lepsze wykorzystanie wewnętrznych zasobów w procesie rozwoju.
3. Wzrost zatrudnialności, w szczególności
osób dotkniętych i zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
4. Rozwój ekonomii społecznej i innych form wsparcia przedsiębiorczości.
5. Pogłębienie współpracy podmiotów gminnych, skoordynowanie ich działań
ukierunkowanych na rozwój obszaru i rozwój kompetencji ich kadry.
6. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez rozwój systemu monitoringu
miejskiego.
7. Poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego i ruchu pieszego.
8. Przejrzysta informacja miejska i wsparcie rozwoju turystyki rowerowej poprzez
stworzenie niezbędnej infrastruktury.

Cel strategiczny nr 3 Zintegrowana przestrzeń publiczna i zadbany krajobraz

Cele szczegółowe:
1. Wsparcie rozwoju infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych.
2. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych poprzez modernizację wspólnych
części wielorodzinnych budynków mieszkalnych i odnowę podwórek i przestrzeni
wspólnych.
3. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej.
4. Uzyskanie ładu przestrzennego miasta.
5. Wysoka dostępność terenów zieleni urządzonej oraz infrastruktury sportowej.
6. Ochrona środowiska oraz likwidacja obszarów zdegradowanych stanowiących
zagrożenie dla środowiska.
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