
Załącznik do Ogłoszenia BOP nr 28/2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 marca 2017 roku
Szczegółowe warunki realizacji zadania z zakresu rewitalizacji 
pt.: Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych 

Opis zadania powierzonego do realizacji w ramach projektu 
„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)

Zadanie realizowane będzie w ramach trzech działań:
Działanie 1. Warsztat kompetencji streetworkera
Działanie 2. Akademia Rewitalizacji – warsztaty informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży 
z ełckiego Śródmieścia
Działanie 3. Miniprojekty – inicjatywy społeczne realizowane w ramach Programu Sąsiedzkiego

Obszar realizacji: 
http://www.elk.pl/files/multimedia/photos/220980734736ccec88fedffeb8b8a646.jpg

Miejscem realizacji każdego z działań jest Śródmieście Ełku (w głównej mierze podwórka, szkoły, świetlice,
Kamienica Małeckich) – obszar wyznaczony do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata
2016-20231. Śródmieście obejmuje obszar najstarszej części miasta. Granicami strefy są: od strony wschodniej
linia kolejowa (wraz z Ełcką Koleją Wąskotorową),  od strony północnej ul. gen.  Władysława Sikorskiego i
Adama Mickiewicza,  od strony zachodniej  ul.  Piłsudskiego,  promenada (al.  1000-lecia  i  al.  Lubelska)  i  ul.
Zamkowa („wyspa zamkowa”),  od strony południowej brzegi rzeki Ełk, ul. Wojska Polskiego, Kilińskiego i
Targowa oraz cmentarz komunalny.

W ramach zadania powierzonego do realizacji, część działań tj. Akademia Rewitalizacji oraz Miniprojekty nie
mogą być realizowane na wskazanym obszarze:

 teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, 
 teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1, 
 teren przy ul. Gizewiusza 4-8, 
 teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9. 

Wyłączone z realizacji powierzonego zadania obszary (podwórka) oraz ich mieszkańcy (dzieci, młodzież, osoby
dorosłe) objęci są realizacją zadań w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”, współfinansowanego ze środków
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. W związku z powyższym rekrutacja uczestników
do Akademii Rewitalizacji oraz nabór pomysłów do miniprojektów prowadzone będą w ścisłej współpracy z
koordynatorem projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 109 400 zł.

Czas trwania zadania: od 03.04.2017 r. do 30.09.2017 r.

Tryb przekazania środków finansowych na realizację zadania:

 niezwłocznie po podpisaniu umowy przekazanie I transzy: 
środki na realizację Działania 1. - 20 600 zł

 po zatwierdzeniu sprawozdania merytoryczno-finansowego przekazanie II transzy: 
środki na realizację Działania 2 - 23 800 zł

 po zatwierdzeniu sprawozdania merytoryczno-finansowego przekazanie III transzy: 
środki na realizację Działania 3 - 65 000 zł. 

1Wymóg ten nie dotyczy dwóch (2) dni wyjazdowych, organizowanych w ramach „Warsztatu kompetencji streetworkera”. 

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)
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Wydatki na zakup materiałów szkoleniowych, czy informacyjno-promocyjnych nie mogą zostać wykorzystane
na zakup środków trwałych, tj. produktów, które będą mogły być trwale wykorzystywane przez organizację – po
zakończeniu realizacji powierzonego zadania (flipchart, rzutnik itp.).  

Szczegółowy opis Działania 1:

Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych - WARSZTAT KOMPETENCJI STREETWORKERA

Realizacja  pierwszego  działania  będzie  polegać  na  przeprowadzeniu  rekrutacji,  w  efekcie  której  zostanie
wyłonionych  dwudziestu  (20)  kandydatów,  którzy  wezmą  udział  w  szkoleniu  przygotowującym  w  sposób
kompleksowy do  pracy  w środowisku  otwartym  z  dziećmi,  młodzieżą,  osobami  dorosłymi  (teren  ełckiego
Śródmieścia)  z  wykorzystaniem  metod  streetworkingu  i  animacji  społecznej.  Po  zakończeniu  warsztatu,  w
ramach  przeprowadzonego  egzaminu  kompetencji,  zostanie  wyłonionych  dziesięciu  (10)  najlepszych
uczestników warsztatu, którzy zostaną zaangażowani do dalszych działań realizowanego zadania. 

Warsztat  kompetencji  streetworkera,  w  ramach  Szkoły  Animatorów  i  Pedagogów  Społecznych  zostanie
przeprowadzony przez eksperta spełniającego poniższe wymagania:

1. doświadczenie w zakresie tworzenia, i/lub wdrażania w zakresie standardów streetworkingu, animacji i
pedagogiki społecznej (potwierdzone w CV oraz w formie minimum 1 referencji),

2. min. 5-letnie doświadczenie w zakresie pracy jako animator społeczny, pedagog ulicy(streetworker), 
pedagog społeczny z dziećmi i młodzieżą (potwierdzone w CV oraz 
w formie minimum 1 referencji),

3. doświadczenie w kierowaniu projektami społecznymi w ciągu ostatnich 2 lat (potwierdzone 
w CV oraz w formie minimum 1 referencji),

4. min. 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prezentacji lub szkoleń (potwierdzone w CV oraz w formie 
minimum 1 referencji).

Harmonogram czasowy Działania nr 1:
Nr

etapu
Opis etapu

Ramy czasowe
działania

1

opracowanie metodologii (scenariusza dydaktycznego) 8-dniowego „Warsztatu 
kompetencji streetworkera” (w tym dwa dni wyjazdowe, sprzyjające integracji 
uczestników warsztatu), zgodnie z którą uczestnicy po zakończonym warsztacie 
będą mogli rozpocząć pracę w środowisku otwartym z dziećmi i młodzieżą z 
ełckiego Śródmieścia

od 12 kwietnia 2017 r. 
do 8 czerwca 2017 r.

2

przygotowanie kryteriów rekrutacji uczestników, którzy wezmą udział w  
„Warsztacie kompetencji streetworkera” oraz udział w procesie rekrutacji. 
Rezultatem warsztatów powinno być przeszkolenie 20 uczestników w zakresie 
standardów streetworkingu wraz z elementami animacji społecznej

3 rekrutacja dwudziestu (20) kandydatów do „Warsztatu kompetencji streetworkera”

4 Trening interpersonalny, sesje treningowe – łącznie 8 dni warsztatowych, w tym 2 
dni wyjazdowe

5 Egzamin kompetencji, wyłonienie dziesięciu (10) najlepszych uczestników 
warsztatu

6

Przekazanie sprawozdania merytoryczno-finansowego tj. kompletu dokumentów 
księgowych (zawarte umowy, rachunki/faktury), karty pracy eksperta, opis 
osiągniętych efektów końcowych oraz dokumentację zdjęciową. Po zatwierdzeniu 
sprawozdania merytoryczno-finansowego nastąpi wypłata II transzy środków 
finansowych. 

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)



Ponadto w ramach realizacji Działania 1 Wykonawca przedłoży:

 pisemne opracowanie – metodologia warsztatu
 pisemne opracowanie - kryteria rekrutacji
 aplikacje zgłoszeniowe (formularze, CV)  kandydatów
 kwestionariusze osobowe kandydatów
 protokół z wyboru kandydatów
 listy obecności uczestników warsztatu (z każdego dnia 

realizowanego zadania)
 ankiety ewaluacyjne uczestników warsztatu
 karta pracy prowadzącego warsztat
 kserokopie wydanych certyfikatów ukończenia warsztatu

Zamawiający zastrzega aby kandydaci na streetworkerów byli osobami pełnoletnimi oraz spełniali poniższe 
kwalifikacje specjalistyczne:

KWALIFIKACJ
E

NIEZBĘDNE (MINIMALNE) DODATKOWO POŻĄDANE

Wykształcenie średnie
wyższe o kierunku nauki społeczne 
(pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne 
lub pracownik socjalny)

Doświadczenie
zawodowe

doświadczenie w pracy w kontakcie z ludźmi –
preferowana w sektorze pomocowym

praca na stanowisku pracownik socjalny, praca 
w obszarach pomocy społecznej, polityki 
społecznej

Kompetencje
zawodowe
(wiedza i

umiejętności
specjalistyczne,

wymagane
certyfikaty i

uprawnienia)

odporność na stres, umiejętność podejmowania
decyzji, umiejętność nawiązywania i 
podtrzymywania kontaktów, umiejętność 
negocjacji pod wpływem stresu, asertywność, 
systematyczność, samodzielność, i dobra 
organizacja pracy

kurs pierwszej pomocy, doświadczenie na 
podobnym stanowisku, np. pracownik socjalny,
kurs samoobrony, trening asertywności, trening
interpersonalny

Obsługa
komputera

tak umiejętność tworzenia prezentacji 

Prawo jazdy nie tak

Harmonogram rzeczowo-finansowy Działania 1:

1 Wynagrodzenie eksperta prowadzącego warsztaty (łącznie 8 dni, w tym 2 wyjazdowe) 8 000 zł

2
Koszty wynajmu sali i organizacji cateringu dla 20 osób i prowadzącego (6 dni 
warsztatów)

do 12 600 zł
3

Koszt zakwaterowania i wyżywienia dla 20 osób i prowadzącego (2 dni warsztatów – 1 
nocleg)

4 Koszt materiałów szkoleniowych
Łącznie 20 600 zł

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)



Szczegółowy opis Działania 2:

Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych - AKADEMIA REWITALIZACJI – warsztaty 
informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z ełckiego Śródmieścia

Realizacja  drugiego  działania  polegać  będzie  na  zorganizowaniu  łącznie  6  dni  warsztatów  z  zakresu
rewitalizacji,  partycypacji  społecznej  dla  30  osobowej  grupy  dzieci  i  młodzieży  ze  Śródmieścia2,  przez
wyłonionych  w  ramach  Działania  1  dziesięciu  (10)  najlepszych  uczestników  warsztatu.  Celem  Akademii
Rewitalizacji  jest  przekazanie dzieciom i młodzieży ze śródmiejskich podwórek czym jest  rewitalizacja,  jak
zaangażowanie w ożywienie Śródmieścia może realnie przełożyć się na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.
Podczas Akademii Rewitalizacji dzieci i młodzież dowiedzą się co zrobić aby włączyć przyjaciół, rodziców i
znajomych w proces modelowej rewitalizacji Śródmieścia. Warsztaty w ramach Akademii Rewitalizacji będą
miały za zadanie przygotować dzieci i młodzież do Działania 3 zadania – realizacji Miniprojektów. 

Harmonogram czasowy Działania 2:

Nr
etapu

Opis etapu
Ramy czasowe

działania

1

opracowanie harmonogramu i metodologii Akademii Rewitalizacji przez zespół 
10 animatorów i pedagogów społecznych, uwzględniających modelowe działania 
projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, główne 
zagadnienia związane z rewitalizacją oraz partycypacją społeczną. Akademia 
Rewitalizacja powinna uwzględniać model edukacji nieformalnej, poprzez gry i 
zabawy, zajęcia kreatywne, plastyczne, muzyczne itp.  

od 19 czerwca 2017 r. 
do 24 lipca 2017 r. 

2

rekrutacja – zapisy do Akademii Rewitalizacji wśród dzieci i młodzieży 
z ełckich podwórek, rekrutacja musi zostać prowadzona na terenie ełckiego 
Śródmieścia. Promocja Akademii Rewitalizacji oraz wsparcie w działaniach 
informacyjnych zostaną wsparte przez Gminę Miasto Ełk poprzez audycję 
radiową, promocję w lokalnej prasie, na stronie www.elk.pl i stronach 
powiązanych z Miastem, dostarczenie plakatów. 

3 Warsztaty w ramach Akademii Rewitalizacji (łącznie 6 dni warsztatów)

4

Przekazanie sprawozdania merytoryczno-finansowego. tj. kompletu dokumentów 
księgowych (zawarte umowy, rachunki/faktury), kart pracy streetworkerów, opis 
osiągniętych efektów końcowych oraz dokumentację zdjęciową. Po zatwierdzeniu 
sprawozdania merytoryczno-finansowego nastąpi wypłata III transzy środków 
finansowych

Ponadto w ramach realizacji Działania 2 Wykonawca przedłoży:

 pisemne opracowanie harmonogram Akademii Rewitalizacji
 pisemne opracowanie metodologia Akademii Rewitalizacji
 protokół z rekrutacji dzieci i młodzieży do Akademii 

Rewitalizacji
 kwestionariusze osobowe uczestników Akademii Rewitalizacji
 listy obecności uczestników Akademii Rewitalizacji 

(z każdego dnia realizowanego zadania)
 karty pracy animatorów i pedagogów społecznych
 protokół podsumowujący Akademię Rewitalizacji 

2Uczestnicy  Akademii  Rewitalizacji  nie  mogą  być  mieszkańcami  obszaru  wyłączonego  z  realizacji  zadania:  teren  przy  ul.
Wojska Polskiego 14, 16, 18, teren przy ul. Gdańskiej 30-38 i ul. Gizewiusza 1, teren przy ul. Gizewiusza 4-8, teren przy ul.
Wojska Polskiego 7-9. 

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)



Harmonogram rzeczowo-finansowy Działania 2:

1
Koszty wynajmu sali i organizacji cateringu dla 30 uczestników Akademii Rewitalizacji i 
10 streetworkerów (prowadzących) – łącznie 40 osób (6 dni warsztatowych) do 13 800 zł 

2 Koszt  materiałów informacyjno-promocyjnych

3
Wynagrodzenie 10 animatorów i pedagogów społecznych prowadzących Akademię 
Rewitalizacji

10 000 zł

Łącznie do 23 800 zł 

Szczegółowy opis Działania 3:

Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych - MINIPROJEKTY – inicjatywy społeczne realizowane w 
ramach Programu Sąsiedzkiego

Realizacja trzeciego działania będzie polegać na wykorzystaniu w praktyce efektów wypracowanych podczas
Akademii  Rewitalizacji.  Miniprojekty  to  małe  formy  wsparcia  mieszkańców  Śródmieścia,  związane  z

ożywieniem  miejskiej  przestrzeni.3 Miniprojekty  będą  mogły  dotyczyć  odnowy  placu  zabaw,  renowacji
osiedlowego  boiska  i  zieleńców,  remontu  pomieszczenia  na  rzecz  świetlicy,  itp.  Dzieci  
i młodzież, biorące udział w 6-dniowych warsztatach przeniosą na sąsiedzki grunt działania partycypacyjne, tj.
włączające  do działania  rodziców,  sąsiadów,  znajomych.  Ważnym jest  aby 30 osobowa grupa  uczestników
Akademii  Rewitalizacji  wzrosła.  Działanie  będzie  nadzorowane  przez  10-osobową grupę  streetworkerów,  z
których każdy będzie nadzorował jeden (1) miniprojekt. Uczestnicy Akademii Rewitalizacji zorganizują mini
konsultacje społeczne, na podstawie których wybiorą pomysł zaspokajający potrzeby wszystkich użytkowników
danej  przestrzeni.  Gmina Miasto Ełk na ten cel  przeznaczy 50 000 zł  (5 000 zł  na 1 miniprojekt).  Wydatki
powinny być związane z zakupem niezbędnych środków i materiałów. 

Harmonogram czasowy Działania 3:

Nr
etapu

Opis etapu
Ramy czasowe

działania

1
Nabór pomysłów do miniprojektów (działania partycypacyjne uczestników 
Akademii Rewitalizacji wśród mieszkańców Śródmieścia w celu skonsultowania 
pomysłów spełniających zdiagnozowane potrzeby społeczne)

od 7 sierpnia 2017 r. 
do 15 września 2017 r. 

2

Opracowanie harmonogramu realizacji 10 miniprojektów (harmonogram powinien 
uwzględniać zakup niezbędnych środków i materiałów, prace remontowo-
budowlane, jeżeli dotyczy, inicjatywę podsumowującą, podczas której miniprojekt 
zostanie przekazany mieszkańcom do ogólnego użytku)

3 Realizacja 10 miniprojektów
4 Przekazanie sprawozdania merytoryczno-finansowego tj. kompletu dokumentów 

księgowych (zawarte umowy, rachunki/faktury), kart pracy streetworkerów, opis 
osiągniętych efektów końcowych oraz dokumentację zdjęciową. 

Ponadto w ramach realizacji Działania 3 Wykonawca przedłoży:

 dokumentacja z przeprowadzonych działań partycypacyjnych 
uczestników Akademii Rewitalizacji (ankiety z mieszkańcami, 
zdjęcia ze spotkań z mieszkańcami)

 pisemne opracowanie scenariusza każdego z miniprojektów
 pisemne opracowanie harmonogramu realizacji każdego 

z miniprojektów
 listy obecności uczestników miniprojektów (z każdego dnia 

realizowanego zadania)

3Miniprojekty nie mogą być realizowane na obszarze wyłączonym z realizacji zadania: teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 
18, teren przy ul. Gdańskiej 30-38 i ul. Gizewiusza 1, teren przy ul. Gizewiusza 4-8, teren przy ul. Wojska Polskiego 7-9.

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)



 karty pracy animatorów i pedagogów społecznych
 protokół podsumowujący Akademię Rewitalizacji

Harmonogram rzeczowo-finansowy Działania 3:

1 Zakup środków i materiałów niezbędnych do realizacji 10 miniprojektów do 50 000 zł

2
Wynagrodzenie 10 animatorów i pedagogów społecznych, koordynujących realizację 
miniprojektów

15 000 zł

Łącznie 65 000 zł

Zapewnienie działań promocyjnych:

Wszystkie materiały tekstowe przekazane Zleceniodawcy zostaną opracowane na wzorze papieru projektowego,
który  po  podpisaniu  umowy  zostanie  niezwłocznie  przekazany  Zleceniobiorcy  oraz  
z uwzględnieniem zasad promocji określonych w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy następujące materiały promocyjne:
- plakaty promocyjne projektu (20 sztuk),
-  plakaty  promocyjne  Punktu  Informacyjno-Konsultacyjnego  projektu  z  „wolnym”  miejscem  
do zamieszczenia własnych informacji (20 sztuk),
- 50 sztuk broszur pn. „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”,
- 50 sztuk map obszaru rewitalizacji,
- 50 sztuk pakietów informacyjno-promocyjnych (notes, długopis, teczka ofertowa, torba).

Zleceniodawca będzie wspierał działania promocyjne zaproponowane przez Zleceniobiorcę poprzez:
- stronę www.elk.pl (zakładka Rewitalizacja),
- 1 artykuł prasowy w „Rozmaitościach Ełckich”,
- 1 audycję audiowizualną.

Działania  promocyjne  zaproponowane  przez  Zleceniobiorcę  powinny  mieć  charakter  modelowy  
i docierać do głównych grup odbiorców projektu, tj. mieszkańców Śródmieścia. 

Załączniki:

1. Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 

2. Broszura informacyjno-promocyjna projektu pn. „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” 
http://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/1705/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-rewitalizacji-broszura-informacyjna

3. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 
promocji

Więcej informacji o działaniach rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Ełk znajdą Państwo na stronie: 
http://www.elk.pl/aktualnosci-kategorie/126/rewitalizacja

Sporządziła: Paulina Omilianowicz
Wydział Strategii i Rozwoju
tel. 87 732 61 42, p.omilianowicz@um.elk.pl 

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa 

(Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)
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