Uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół
budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka”
w Cieszynie
Przedmiot i główne cele projektu:
Projekt obejmuje uporządkowanie i ożywienie przestrzeni publicznej wokół budynków SM
„Cieszynianka” dotyczy budynków nr 4,6,8 przy ul. Korfantego, nr 2,4,6 przy ul. Gen. J.
Hallera, nr 29,29a,29b,29c przy ul. Górnej, nr 1,1A przy ul. Kraszewskiego w Cieszynie.
Projekt obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę placów zabaw, rekultywację i nasadzenia
zieleni, przystosowanie sali spotkań na cele społeczne, przebudowę dróg wewnętrznych i
chodników.
Celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców budynków
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji, poprzez uporządkowanie przestrzeni i stworzenie
warunków do rozwoju oferty spędzania czasu wolnego. Po realizacji projektu znacząco
rozszerzą się możliwości prowadzenia działalności społecznej adresowanej do mieszkańców tj.
edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w tym seniorów na terenie osiedla np. zajęcia
plastyczne plenerowe, zajęcia rekreacyjne itp. głównie poprzez przebudowę i rozbudowę
placów zabaw, przystosowanie sali spotkań na cele społeczne. Grupą docelową są
Interesariusze obszaru rewitalizacji (w tym przede wszystkim jego mieszkańcy).

Planowane efekty projektu:
Projekt służy przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak: niski poziom
edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym, przestępczość. Po realizacji projektu znacząco rozszerzą się możliwości
prowadzenia działalności społecznej adresowanej do mieszkańców tj. edukacja dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych w tym seniorów na terenie osiedla np. zajęcia plastyczne
plenerowe, zajęcia rekreacyjne itp. głównie poprzez przebudowę i rozbudowę placów zabaw,
przystosowanie sali spotkań na cele społeczne (przystosowanie zaplecza do potrzeb osób
niepełnosprawnych), co wpływa na podniesienie poziomu edukacji i kapitału społecznego,
ogranicza przestępczość wśród młodzieży i podnosi poziom uczestnictwa w życiu publicznym
i kulturalnym.
Działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa:
- rewitalizacja techniczna obszaru poprzez modernizację przestrzeni publicznej
- likwidacja tzw. ciemnych miejsc, umożliwiających występowanie zjawisk przestępczych
- stworzenie możliwości integracji społeczności lokalnej wpływającej na wzrost poziomu
zaufania społecznego – aktywizacja społeczna
- działania edukacyjne realizowane w ramach projektu współfinansowanego z EFS.

Wartość projektu: 1 445 475,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 739 315,62 PLN
Budżet państwa: 86 978,30 PLN

