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1 zi: întâlnire cu primarul



Primăria Grajewo, Biroul amenajare spațială



Programul de Revitalizare al or. Grajewo



Zona de revitalizare



Zona de revitalizare



Program de Revitalizare - Grajewo

• Echipă de 14 persoane

• Fiecare indicator e redat pe 
câte o hartă

• Primarul implicat – prezent în 
teren

• Chestionare online & biserică

• Site dedicat revitalizării

• Logoul revitalizării

• Durata PRU - 10 ani

• Poza primarului pe prima pagină a 
PRU ☺

• Descriere foarte detaliată pentru 
fiecare document strategic local cu 
care este corelat PRU

• Diagnoza realizată pe străzi

• Asistați de experți în toate (hărți, 
logo)



Inițiative locale
APL procură materiale, cetățenii contribuie cu muncă / 
efort



Idee preluată din 
experiența Torino, Italia.
identitate locală



Comunitatea

• Pian pentru cetățeni

• Consultarea locuitorilor 
privind zilele orașului 
(ce program artistic își 
doresc)

• Biblioteca orășenească 
– prietenoasă pentru 
toate vârstele

• Bibliotecă stradală 



Oraș verde - natura



Centrul Integrării Active Grajewo

• Oferă servicii de terapie prin muzică, sport, 
menaj etc.

• Vârsta beneficiarilor – 18+

• Tulburări mintale, depresie

• Serviciile sunt orientate spre integrarea 
comunitară a beneficiarilor



Clubul seniorilor



Ședința de lucru cu 
Echipa Centrului 
Municipal de Asistență 
Socială

• Sprijinirea familiilor vulnerabile

• Carta familiei numeroase - ajutor material

• Integrarea oamenilor fără adăpost în 
societate

• Parteneriat cu diverse organizații pentru 
scop comun



• Lacuri

• Arena canoe

• Sanatorii 

• Plimbări pe lac

• Istorii și legende

Augustow – oraș turistic



Centrul de 
Integrare Socială

• Încadrarea persoanelor social-
excluse în câmpul muncii

• Program de instruire – 3 tematici 
de orientare profesională 
(artizanat, servicii de îngrijire a 
bătrânilor, servicii de salubrizare)

• Colaborează cu asistența socială 
privind ajutorul social

• Participarea la târguri cu 
produsele proprii (antreprenoriat
social)



Prezentarea proiectului ”Grajewo, orașul nostru – un model de 
management comunitar al revitalizării cu folosirea  experiențelor 
orașului Torino, Italia”
* planul de implicare a cetățenilor



Centrul de Cultură Grajewo

• Cercuri de dans, muzică, teatru

• Activități plastice și ceramică

• Cinematograf

• Activități pentru toate categoriile de vârstă



Ședința de totalizare a stagiului 



Elk – oraș model 
de revitalizare

• Streetworkerii

• Sărbătoarea străzii / zonei

• Zona de revitalizare selectată 
transparent și corect

• Primăria este implicată și cunoaște 
totul despre revitalizare

• Asociația Alternativa – centrul din 
zona de revitalizare

• Revitalizarea clădirilor vechi (cu 
istorie) și păstrarea elementelor 
de identitate



Muzeul laptelui, Grajewo



Stagiu MD

• Program interesant și util, ospitalitate

• Model de lucru asupra PRU

• Implicarea primarului la toate etapele

• Activitățile APL orientate spre oameni

• Echilibru soft-hard

• Echipa motivată și implicată

• Parteneriate APL – ONG

• Conservarea spațiilor verzi

• Promovarea identității locale, istorice

• Oamenii implicați direct în revitalizare 
– sentimentul de apartenență

Recommended by MD team☺


