Lista wyzwań – II rekrutacja
Lp.

Zamawiający

1.

Donamed. Aldona
SkowrońskaJaworska

2.

Powiat Pszczyński

3.

Miasto Łaziska Górne

4.

Miasto Rybnik

5.

Miasto Rybnik

Wyzwanie
Jak pomóc pracownikom
rehabilitacji oraz instytucjom
opieki nad osobami
niesamodzielnymi i starszymi
odciążyć personel medyczny
(pielęgniarki i rehabilitantów)
poprzez wykształcenie
asystentów obsługujących
zaawansowane technologicznie
urządzenia rehabilitacji i opieki,
tak aby uzupełnić lukę
personelu potrzebnego w
systemie ochrony zdrowia oraz
zagospodarować potencjał
niskiego zatrudniania kobiet
oraz osób w wieku 50+?
Jak wykorzystać w terapii osób
starszych z demencją i osób
obłożnie chorych
przebywających w Szpitalu
Powiatowym w Pszczynie
polisensorykę, aby zwiększyć
skuteczność leczenia i wypełnić
istniejącą lukę
w sektorze białych miejsc
pracy?
Jak skutecznie zarządzać jakością
świadczenia usług opiekuńczych w
miejscu zamieszkania osób chorych i
niepełnosprawnych, tak aby w lepszy
sposób zaspokoić potrzeby
mieszkańców przy jednoczesnym
efektywnym wykorzystaniu zasobów
gminy?
Jak pomóc specjalistom ds. żywienia w
placówkach oświatowych zapobiegać
nadprodukcji tak aby optymalizować
dostępne ograniczone zasoby: ziemi,
wody, jedzenia, energii elektrycznej,
pracy i ograniczyć marnotrawstwo
żywności do minimum, osiągając 95%
zjadalności?

Jak podnieść kwalifikacje
pracowników działu
pielęgnacyjno-opiekuńczorehabilitacyjnego oraz
terapeutyczno-socjalnego
Miejskiego Domu Pomocy

Obszar

Rozwój białych
miejsc pracy

Rozwój białych
miejsc pracy

Rozwój białych
miejsc pracy

Rozwój białych
miejsc pracy

Rozwój białych
miejsc pracy

Brief
(do pobrania)

6.

Miasto Rybnik

7.

Miasto Radlin

8.

9.

10.

Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Gmina Godów

Społecznej w Rybniku, z zakresu
prewencji chorób
dietozależnych tak, aby mogli
prowadzić skuteczną edukację
żywieniową wśród swoich
podopiecznych i ich rodzin?
W jaki sposób odciążyć i pomóc
personelowi medycznemu
zatrudnionemu w Miejskim
Domu Pomocy Społecznej w
zakresie opieki nad pacjentami
geriatrycznymi - mieszkańcami
MDPS tak, aby poprzez
zapewnienie regularnego
dostępu do lekarza geriatry
zagwarantować optymalizację i
podniesienie jakości tej opieki?
W jaki sposób zorganizować
wsparcie dla opiekunów osób
starszych i osób
niepełnosprawnych, zapewnić
im bezpieczeństwo i komfort w
trakcie napięć i napadów agresji
podopiecznych, a także odciążyć
ich w obowiązkach związanych z
podstawowymi potrzebami
podopiecznych, które nie mogą
być realizowane w wśród
najbliższej rodzinie.
Jak zredukować liczbę
niebiodegradowalnych naczyń
jednorazowych trafiających na
miejskie wysypisko tak, aby je
docelowo wyeliminować (w
kilkuletniej perspektywie
czasowej)?
Jak zagospodarować dużą ilość
odpadów zielonych w Rybniku
(liści z parków, drzew z wycinek
pielęgnacyjnych), aby
ograniczyć problem z ich
składowaniem i zredukować
koszty po stronie miasta?
Jak pomóc ubogim
energetycznie mieszkańcom
gminy w realizowaniu inwestycji
termomodernizacyjnej tak, aby
faktycznie mogły skorzystać z
programów wsparcia i
ograniczyć negatywny wpływ

Rozwój białych
miejsc pracy

Rozwój białych
miejsc pracy

Rozwój
zielonych
miejsc pracy

Rozwój
zielonych
miejsc pracy

Niwelowanie
skutków
społecznych
ubóstwa
energetycznego

11.

Miasto Racibórz

12.

Gmina Godów

13.

Fabryka Pełna Życia
Sp. z o.o.

14.

Miasto Racibórz

15.

16.

Miasto Rybnik

Zabytkowa Kopalnia
Ignacy w Rybniku

zanieczyszczenia powietrza na
zdrowie?
Jak pomóc mieszkańcom
Raciborza w pozyskiwaniu
wsparcia w zakresie poprawy
efektywności energetycznej
budynków i przygotowania się
do inwestycji
termomodernizacyjnej?
Jak pomóc niepracującym
mieszkankom Gminy Godów w
podjęciu i utrzymaniu
zatrudnienia na otwartym rynku
pracy?
W jaki sposób włączyć młodych
mieszkańców miasta w proces
projektowania przestrzeni
mieszkalnej w FPŻ w Dąbrowie
Górniczej, aby w przyszłości
było to wymarzone miejsce do
życia i założenia rodziny?
W jaki sposób badać losy
absolwentów raciborskich szkół
i uczelni oraz ich motywacje do
emigracji z Raciborza, aby na
podstawie gromadzonych
danych móc tworzyć strategie
przeciwdziałania temu
zjawisku?
W jaki sposób wesprzeć
mieszkańców Rybnika w
wypracowaniu takiego modelu
tworzenia i funkcjonowania
dzielnicowych Centrów
Aktywności Lokalnej, który
pozwoli na realizację działań
mieszczących się w koncepcji
CAL oraz finansowe
uniezależnienie funkcjonowania
tych miejsc od środków Miasta
Rybnik?
Jak włączyć mieszkańców
Rybnika, w szczególności
angażując mieszkańców
dzielnicy Niewiadom w
tworzenie koncepcji przestrzeni
budynku byłej sprężarkowni, tak
aby stała się ona miejscem gdzie
mogą oni rozwijać swoje
zamiłowania i pasje kulturalne,
pobudzać innych do działania?

Niwelowanie
skutków
społecznych
ubóstwa
energetycznego

Niski wskaźnik
zatrudnienia
kobiet

Depopulacja

Depopulacja

Rewitalizacja
miast w
wymiarze
społecznym

Rewitalizacja
miast w
wymiarze
społecznym

17.

18.

19.

Miasto Wodzisław
Śląski

Miasto Mikołów

Miasto Tychy

20.

Inspiration Point S.A.

21.

Miasto Piekary
Śląskie - MOPR
Piekary Śląskie

22.

Zarząd Transportu
Zbiorowego w
Rybniku

Jak „pobudzić” mieszkańców
dzielnicy Stare Miasto oraz
pozostałych mieszkańców
Wodzisławia Śląskiego do
zaangażowania się w ożywienie
centralnego punktu Miasta aby
znów tętniło na powrót
„życiem” i stało się miejscem do
którego mieszkańcy chętnie
wracają i lubią spędzać czas?
Jak stworzyć kreatywną
przestrzeń do wielorakich
aktywności edukacyjnych,
kulturalnych i społecznych z
wykorzystaniem potencjału
rewitalizowanej kamienicy na
mikołowskim rynku, tak aby
stała się ona miejscem
przyciągającym młodzież,
dorosłych i seniorów do
aktywności społecznej,
obywatelskiej, artystycznej i
przedsiębiorczej?
Jak pomóc miastu Tychy
rozwiązać problem niskiej
aktywności społecznej osiedla A
tak, aby lokalna społeczność
samodzielnie inicjowała zmiany
i chciała angażować się w
sprawy osiedla?
Jak zaktywizować społecznie
mieszkańców osiedli
otaczających rewitalizowany
Kompleks Pałacowo-Parkowy w
Siemianowicach Śląskich z
wykorzystaniem zaangażowania
środowisk senioralnych i
potencjału rewitalizowanego
obiektu?
W jaki sposób zapobiegać
uzależnieniom dzieci i młodzieży
w Piekarach Śląskich - Szarleju
tak, aby uzyskały skuteczne
wsparcie w prowadzeniu życia
wolnego od uzależnień?
Jak pomóc osobom
niewidomym rozwiązać
problem dostępności do
rozkładu jazdy transportu
publicznego tak, aby osoby te
mogły bez dodatkowych
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23.

Miasto Racibórz

utrudnień korzystać z
transportu publicznego i tym
samym normalnie
funkcjonować w przestrzeni
miejskiej?
W jaki sposób przywrócić
społeczną funkcję ulicy Długiej
w Raciborzu, aby mieszkańcy i
turyści chętnie odwiedzali to
miejsce i korzystali z
oferowanych tam usług?

Rewitalizacja
miast w
wymiarze
społecznym

