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Wizja 
Śródmieście Centrum to obszar wykorzystujący potencjał historycznej tkanki urbanistycznej oferujący wysoką jakość środowiska zamieszkania i o wysokim poziomie bezpieczeństwa 
publicznego, dysponujący szeroką ofertą usług publicznych i prywatnych, którego mieszkańcy są zintegrowani i współodpowiedzialni za otoczenie.  
Problemy Cele Kierunki Projekty 

̶ Spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych 

̶ Ubóstwo 
̶ Problemy społeczne 

Wyeliminowanie negatywnych zjawisk 
społecznych i podjęcie działań mających na 
celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu  

̶ Wyrównywanie szans edukacyjnych 
̶ Tworzenie i wspieranie form 

aktywizacji seniorów i osób 
niepełnosprawnych 

̶ Wspieranie rozwoju dzieci i 
młodzieży zwłaszcza z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

̶ Walka z wykluczeniem społecznym 
poprzez realizację działań 
profilaktycznych i terapeutycznych  

̶ Wsparcie udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społeczno – kulturalnym, 

̶ Zwiększenie dostępności do 
specjalistycznej pomocy społecznej 

̶ Zapewnienie dostępu do usług 
opiekuńczych w tym dla osób 
starszych, rozbudowa bazy żłobków 
i przedszkoli 

̶ „Bytom dla Seniorów” – Stworzenie 
sieci domów seniora 

̶ Likwidacja barier 
architektonicznych 

̶ Wprowadzenie nowych programów 
pomocy rodzinom znajdującym się 
w kryzysie 

̶ Wprowadzenie działań 
edukacyjnych i konsultacyjnych 
z zakresu zwiększenia kompetencji 
rodzicielskich 

̶ Tworzenie sieci placówek wsparcia 
dziennego (świetlice, usługi 
opiekuńcze, streetworkerzey) 

̶ Przestępczość, wandalizm oraz brak 
monitoringu 

̶ Brak miejsc parkingowych 
̶ Psie kupy + brak koszy na nie 
̶ Piractwo drogowe 
̶ Brak infrastruktury rowerowej 
̶ Niska efektywność energetyczna 

budynków 
̶ Brak w infrastrukturze społecznej 
̶ Niska jakość komunikacji publicznej 
̶ Brak lub niska jakość placów zabaw 
̶ Niska dostępność usług publicznych 

(służba zdrowia) 
̶ Zanieczyszczenie hałasem 
̶ Warunki mieszkaniowe 

Poprawa wizerunku obszaru poprzez 
podniesienie jakości i zwiększenie 
dostępności usług społecznych, stanu 
technicznego budynków i infrastruktury oraz 
inwestycje w atrakcyjne przestrzenie 
publiczne tworzone z udziałem 
mieszkańców 

̶ Poprawa poziomu bezpieczeństwa 
w dzielnicy 

̶ Podniesienie standardu tkanki 
mieszkaniowej i infrastruktury 
technicznej 

̶ Modernizacja i tworzenie 
atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych 

̶ Poprawa standardu infrastruktury 
komunalnej 

̶ Przyciąganie nowych mieszkańców 

̶ Programy ograniczenia niskiej 
emisji (Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
(termomodernizacja oraz zmiana 
systemów ogrzewania 
nieruchomości)) 

̶ Program dofinansowania do 
remontów budynków 

̶ „Bytom na rowery/rowerowy 
Bytom” - Stworzenie sieci dróg 
rowerowych wraz z potrzebną 
infrastrukturą (stojaki, stacje 
napraw) 

̶ „Bytomskie podwórka” – program 
wsparcia poprawy jakości 
podwórek 

̶  „Zielony Bytom” – podniesienie 
jakości przestrzeni publicznych 
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̶ Wprowadzenie strefy 
uspokojonego ruchu 

̶ Stworzenie kompleksowego 
systemu monitoringu 

̶ Rozbudowa sieci ciepłowniczej 
̶ „Mobilny Bytom” – poprawa 

jakości komunikacji publicznej, 
wprowadzenie stref uspokojonego 
ruchu i działania poprawiające 
bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym 

̶ Brak centrum aktywności lokalnej 
̶ Brak oferty spędzania wolnego 

czasu 
̶ Aktywność społeczna i obywatelska 

Wzmocnienie aktywności obywatelskiej 
mieszkańców i budowanie tożsamości 
lokalnej 

̶ Tworzenie oferty spędzania czasu 
wolnego ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci, 
młodzieży, osób starszych i 
wykluczonych społecznie 

̶ Wzmocnienie aktywnego 
uczestnictwa mieszkańców obszaru 
w życiu miasta 

̶ Wspieranie inicjatyw obywatelskich 
mieszkańców 

 

̶ „Razem lokalnie!” - Stworzenie 
punktów aktywności lokalnej 
z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury  

̶ Stworzenie sieci punktów usług 
społecznościowych 

̶ Utworzenie rad dzielnic 
̶ Promowanie inicjatyw lokalnych 
̶ Poszerzenie oferty zajęć 

pozalekcyjnych 
̶ Dostosowanie oferty kulturalnej do 

potrzeb obszaru 
̶ Zamieszkaj w śródmieściu!” -

Program promocji zamieszkania w 
śródmieściu (mieszkania za remont, 
niższe czynsze dla meldujących się i 
np. pakiety „promocyjne” do 
instytucji kultury) 

̶ Bezrobocie 
Podniesienie aktywności zawodowej 
mieszkańców oraz dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb rynku pracy  

̶ Wspieranie aktywizacji zawodowej 
̶ Wzmocnienie atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru 
̶ Wspieranie rozwoju mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz 
promocja samozatrudnienia 

̶ Organizacja staży i praktyk 
zawodowych oraz kursów 
certyfikowanych  

̶ Wprowadzenie systemu doradztwa 
zawodowego 

 


