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Pan
Maciej Błachowicz
Przewodniczący
Komitetu Rewitalizacji
Miasta Kalisza
Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do rekomendacji zawartych w stanowisku Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza nr
12/2017 z dnia 27.06.2017 r. dotyczącej uwzględnienia w Gminnym Programie Rewitalizacji działań
aktywizujących zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji, uprzejmie informuję, że
w Programie temu zagadnieniu bezpośrednio zostały dedykowane przedsięwzięcia
nr 4 - Aktywizacja zawodowa mieszkańców i nr 8 - Wsparcie podmiotów gospodarczych.
Wśród najważniejszych zadań odnoszących się do rekomendacji Komitetu Rewitalizacji można
wymienić:
Zadanie nr 10 - „Wspieranie tworzenia i działalności podmiotów ekonomii społecznej”, którego
zakresem jest: motywowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej,
które pozwolą na zwiększenie aktywności mieszkańców, społeczności lokalnej przy jednoczesnym
ograniczeniu skutków wykluczenia społecznego w wymiarze ekonomiczno-społecznym.
W ramach tego zadania planowane jest także opracowanie puli stabilnych zamówień miejskich
dla podmiotów ekonomii społecznej.
Zadanie nr 11 - „Aktywizacja osób bezrobotnych”,którego przedmiotem jest:
- aktywizacji osób bezrobotnych,
- organizacja szkoleń, staży, prac społecznie użytecznych,
- refundacja pracodawcom części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,
- organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych,
- refundowanie zatrudnienia dla osób do 30 roku życia i po 50 roku życia itp.,
- organizacja miejsc pracy dla osób bezrobotnych dofinansowywanych ze środków Funduszu
Pracy,
- doposażanie stanowisk pracy,
- wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
-udzielanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Zadanie nr 16 – „Przedsiębiorcza młodzież”. Jest to program edukacyjny skierowany do młodzieży
mający na celu budowanie postawy przedsiębiorczej, zaznajomienie z lokalnymi
przedsiębiorcami, rynkiem, praca z ekspertami nad wypracowaniem i realizacją pomysłów
młodzieży, wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach. Lekcje przedsiębiorczości dla

uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu
w zakresie przedsiębiorczości.
Zadanie nr 17 - „Kaliski Fundusz Grantowy”, który umożliwi pozyskanie bezzwrotnego
dofinansowania na otworzenie działalności gospodarczej z utworzonego przez Miasto Kalisz
Funduszu Grantowego. Program obejmował będzie kompleksowe wsparcie osób
zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, w tym:
- wsparcie doradcze i szkoleniowe przy przygotowywaniu pomysłu
- wizyty studyjne, przykłady dobrych praktyk
- udostępnienie przestrzeni do pracy – open space
- wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy
- pomoc w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi kontrahentami.
Zadanie nr 34 - „Open Space Śródmieście” polegający na tworzeniu wspólnych przestrzeni do pracy
dla przedsiębiorców, osób pragnących założyć działalność gospodarczą, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i artystów. Miejsce do działań kreatywnych, w którym obok miejsc
pracy wygospodarowanych w przestrzeni wspólnej lub w wydzielonych biurach znajdzie się
miejsce na formalne miejsce spotkań z klientami, strefę nieformalnych lub roboczych spotkań,
wspólną kuchnię, jadalnię lub tym podobne pomieszczenia. Taka forma organizacji przestrzeni do
pracy będzie sprzyjać obniżeniu kosztów działalności, wymianie kontaktów, tworzeniu wspólnych
inicjatyw, pobudzaniu kreatywności użytkowników.

Z poważaniem,
Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

