Strategia Rozwoju

Gminy Chełmek
na lata 2021 – 2030
warsztaty dla mieszkańców

RAPORT Z WARSZTATÓW WYDOBYWCZYCH dla MŁODYCH
- konsultacji społecznych w ramach prac nad
STRATEGIĄ ROZWOJU GMINY CHEŁMEK NA LATA 2021-2030.
1. Podstawowe informacje o spotkaniu
TYTUŁ/TEMAT
Warsztaty wydobywcze dla mieszkańców – interesariuszy, konsultacji społecznych
spotkania
w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Chełmek nalata 2021-2030
W ramach
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030
projektu
Data spotkania
24/06/2021 godz. 18.30
Miejsce spotkania Siedziba Biblioteki Publicznej w Chełmku przy Alei Parkowej 16, Chełmek
Interesariusze procesu, młodzież z miejscowości Chełmek – trzy grupy wiekowe:
 Młodzi powyżej 17 roku życia (pracujący),
Uczestnicy/ki
 Młodzi powyżej 15 roku życia (etap szkoły średniej),
 Młodzi do 14 roku życia (etap szkoły podstawowej).
Moderatorka

Inne obecne
osoby

Cele
Metoda
Autorzy raportu

Lidia Klimas, ekspert ds. partycypacji i konsultacji społecznych
W roli obserwatorów:
 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Chełmku - pracownicy Urzędu Miejskiego
odpowiedzialni za koordynację prac nad Strategią rozwoju Gminy.
 Przedstawiciele MOKSiR (kierownik biblioteki).
 Przedstawicielka Rady Miejskiej Chełmka (zaangażowana w promocję spotkania
wśród młodych)
Lista uczestników stanowi załącznik do raportu
1) Pozyskanie informacji o tym co stanowi wartość dla młodych w życiu społeczności
lokalnej (przestrzeń, oferta, organizacje).
2) Pozyskanie informacji, czego młodym w Chełmku brakuje – jakich przestrzeni i
oferty, w miarę możliwości z uwzględnieniem młodszej i starszej grupy młodzieży.
Praca w grupach, dyskusja moderowana,
Lidia Klimas

2. Przebieg spotkania
Warsztat diagnostyczny (otwarte spotkanie z młodymi), dotyczył ustalenia kluczowych zasobów i wyzwań
w odniesieniu do Strategii Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2021-2030.
W pierwszej części spotkania:
 Młodzi pracowali indywidulnie wypisując na kartkach dokończenie zdania: w Chełmku lubię…
Odczytywane odpowiedzi zaprezentowano na forum grupy
 Następnie wspólnie podczas dyskusji moderowanej, ustalono możliwe „dopowiedzenia” na niedokończone
zdanie: w Chełmku brakuje…
W przerwie dyskutowaliśmy o potrzebach i marzeniach młodych – na lodach😉
W drugiej części uczestnicy zostali zaproszeni do pracy w grupach:
Pytania te zadano młodzieży pracującej nad materiałem w trzech różnych grupach wiekowych:
1. Młodzi 11+
2. Młodzi 14+
3. Młodzi 17+
Każda z grup pracowała nad odpowiedziami na następujące pytania:
A/ Czego potrzebujemy? – JAKIE MIEJSCA?
B/ Czego potrzebujemy? – JAKA OFERTA?
C/ CO MY MŁODZI W RAMACH KLUBU MOŻEMY ZROBIĆ? – DEKLARACJA MŁODYCH

3. Wnioski / rekomendacje mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych mieszkańców
i horyzontalnych wyzwań rozwojowych.
CZĘŚĆ I SPOTKANIA
W CHEŁMKU LUBIĘ:
 Centrum Sportowe
 Korty
 Stadion
 Biblioteka
 Dom Harcerza
 Harcerstwo i harcerzy
 Stawy
 Lasy
 Park
 Gamrot (w sąsiedztwie Chełmka - zbiornik wody pitnej Dziećkowice, który utworzono przez zalanie wyrobiska
kopalni piasku w Imielinie)
 Skate Park
 Park Linowy
 Plac zabaw (Place zabaw są „spoko”)
 Siłownia otwarta
 Starą fabrykę „Baty”
 Klimat
 Fajny kebab
W CHEŁMKU BRAKUJE
 Przestrzeni dla młodych - do spotkań młodych
 Miejsc, gdzie można posiedzieć i odpocząć
 Miejsc do wspólnej nauki
 Miejsca na „wyżycie się”
 Sal do taniego wynajęcia grup młodzieżowych i zespołów
 Obiektów rekreacyjnych typu:
 Basen
 Basen otwarty
 Pumptrack
 Tyrolki
 Gokarty
 Ławki (w całym mieście)
 Większy skate park
 Ścieżki rowerowe / trasy rowerowe
 „coś w stylu molo na stawach”
 Kręgle
 Bungee
 Oferty zajęć dedykowanej do młodych (nie dzieci), np.
 Oferty zajęć artystycznych i malarskich
 Oferty zajęć sportowych związanych ze sztukami walk
 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
CZĘŚĆ II SPOTKANIA
Zapis pracy każdej z trzech grup

Grupa I - DLA 11+:
Czego potrzebujemy? – JAKIE MIEJSCA?
 KLUB SPOTKAŃ – przestrzenie do spotkań
młodych, w tym osobno dla młodych:
 wiek ok. 11-15
 wiek ok. 16 – 21 lat
 Obiektów rekreacyjnych typu:

Czego potrzebujemy? – JAKA OFERTA?
 Oferta zajęć dedykowana, np.:
 Warsztaty kulinarne
 Warsztaty fotograficzne
 Zajęcia z gliną (ceramika)
 Zajęcia muzyczne
 Nauka jazdy konnej

 Trampoliny”wbite” w ziemię w parku
 Pumptrack
 Altanki na grilla
 Fontanna / zraszacze jak jest ciepło
 Tyrolka
 Basen otwarty
 Kran na skate-parku
 Plac zabaw dla zwierząt

 Grup młodzieżowych:
 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP

 Obiektów / miejsc komercyjnych typu:
 McDonalds
 KFC
 Sklep zoologiczny
 Hotel dla zwierząt
KONTRAKT SPOŁECZNY
CO MY MŁODZI W RAMACH KLUBU MOŻEMY ZROBIĆ? – DEKLARACJA MŁODYCH 11+
W klubie możemy organizować:
 Koncerty
 Dyżury w poszczególne dni (biorąc odpowiedzialność za miejsce)
 Wystawy prac / obrazów i zdjęć w wybrane dni
Akcje / działalność charytatywną na rzecz:
 seniorów
 zwierząt: karma, zabawki, pieniądze na operacje i zabiegi

Grupa II - DLA 14+:
Czego potrzebujemy? – JAKIE MIEJSCA?
 Przestrzeń dla młodzieży rodzaj KLUBU –
dedykowanego
do
spotkań
młodychpropozycje dodatkowe:
 Woda i herbata za darmo ;-)
 Stara biblioteka przekształcona na miejsce
spotkań dla młodzieży
 Sale na tani wynajem lub darmowo udostępniane
na zajęcia młodzieży.

Czego potrzebujemy? – JAKA OFERTA?
 Oferta zajęć dedykowana, np.:
 Obozy zimowe i letnie sportowe i tematyczne
 Nauka / kursy różnych „rzeczy”
 Spotkania tematyczne
 Szkółka pływacka
 Szkolenia strażackie i policyjne

 Obiektów rekreacyjnych typu:
 Grill bezpieczny i legalny
 Ścieżki rowerowe
 Basen
 Ławki
 Stacja z rowerami do wynajęcia
 Obiektów / miejsc komercyjnych typu:
 Restauracje
 Sklepy spożywcze w starej części miasta
 Sklepy z odzieżą
 Salony gier ogólnodostępne
KONTRAKT SPOŁECZNY
CO MY MŁODZI W RAMACH KLUBU MOŻEMY ZROBIĆ? – DEKLARACJA MŁODYCH 14+
 Pomóc przy przygotowaniu herbaty (jako element włączenia się w organizację miejsca)
 Pomóc przy sprzątaniu (jako element włączenia się w organizację miejsca)
 Organizować akcje charytatywne dla potrzebujących, w tym:
 Seniorów
 Opiekę nad zwierzętami
Ważne przy tworzeniu: zatrudnienie osób młodych, które szukają pracy.

Grupa III - DLA 17+:
Czego potrzebujemy? – JAKIE MIEJSCA?
 Miejsca spotkań i aktywności młodych:
 Miejsce do spotkań
 Sale do ćwiczeń
 Klub z pomysłami i warsztatami (ofertą zajęć –
najchętniej w sali obok w bibliotece)
 Część kuchenna (możliwość pieczenia /
gotowania)
 Obiektów rekreacyjnych typu:
 Trasy rowerowe
 Kręgi z ławek, w środku nich miejsce na grilla
(przy starej bibliotece, na miejscu starego placu
zabaw)
 Renowacja starego placu zabaw „na Młynach” i
„na Leśnej”
 Pumptrack
 Altanki na grilla
 Fontanna / zraszacze jak jest ciepło
 Tyrolka
 Basen otwarty
 Kran na skate-parku
 Plac zabaw dla zwierząt

Czego potrzebujemy? – JAKA OFERTA?
 Oferta zajęć dedykowana, np.:
 Sztuki walki: np. Boks, MMA, Judo, K1, pol dance!
gimnastyka, szermierka!
 Zajęcia artystyczne: np. malarstwo, fotografia,
rysunek techniczny
 Eventy - wydarzenia:
 Turniej talentów / kurs / pokaz, np.:
1. Kucharski
2. Cukierniczy
3. Taneczny
4. Barmański
 Strefa kibica Letnie kino - telebim umożliwiający
organizację tego typu wydarzeń outdorowych

KONTRAKT SPOŁECZNY
CO MY MŁODZI W RAMACH KLUBU MOŻEMY ZROBIĆ? – DEKLARACJA MŁODYCH 17+
 Dać czas
 Dać swoją wiedzę
 Dać swoją pasję
 Dyżury w poszczególne dni (biorąc odpowiedzialność za miejsce)
 Prowadzić zajęcia

Załączniki
1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Chełmku)

