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Informacja 

z realizacji uchwały nr XL/189/2006 z dnia 29 marca 2006 roku  

w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych  

w latach 2006 – 2016” za 2010 rok 

 

        Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) „Pomoc społeczna 

jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŜliwienie osobom i 

rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości.”   

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Złotowskiego 2006 – 

2016” określa cele i kierunki działania z uwzględnieniem grup społecznych 

wymagających wsparcia oraz obszary pomocy społecznej określone jako 

strategiczne.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło w 2010 r. następujące działania, które 

odnosiły się do przyjętych w niej celów: 

 

I. Wśród celów niezbędnych zapisanych w strategii jest podjęcie starań o 

zabezpieczenie środków finansowych na realizacje standardów i rozwój 

placówek pomocy społecznej oraz utrzymywanie placówek juŜ 

istniejących.  

 

 W roku sprawozdawczym zarówno Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 

w Jastrowiu jak i Rodzinne Domy Dziecka ponownie złoŜyły wnioski do Wojewody 

Wielkopolskiego o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówek (poprzednie 

zezwolenia były czasowe i obowiązywały do 31.10.2010 r.). Postępowania te we 

wszystkich przypadkach zakończyły się uzyskaniem zezwoleń na czas nieokreślony. 

W związku z wymaganiami rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych dotyczącymi obligatoryjnej współpracy miedzy placówkami a 

Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym   podpisano porozumienie z OAO w Pile. 
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II.  Do celów pierwszorzędnych zaliczane jest tworzenie nowych placówek  

i ośrodków działających na rzecz poszczególnych grup oraz podjęcie starań o 

zwiększenie nakładów finansowych na pomoc społeczną.  

 

I tak na podstawie opracowanego "Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie 

w Powiecie Złotowskim” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 r. pozyskało 

dotację na utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W 2010 r.  umoŜliwiło 

to czterem wychowankom  na lepszy start w dorosłe  Ŝycie, uchroniło ich to od 

powrotu to patologicznych środowisk rodzinnych, z których zostali zabrani do opieki 

zastępczej. Wychowankowie Ci nie tylko podnosili swoje kwalifikacje ucząc się 

dziennie i zaocznie, ale część równieŜ podjęła pracę. 

 

  Ponadto w strukturach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej działa 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony m.in. dla ofiar przemocy  

w rodzinie. 

 

 

III.  Jednym z pierwszorzędnych celów jest równieŜ pozyskiwanie 

pozabudŜetowych środków finansowych na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych (środki unijne). 

 

W roku sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Złotowie realizowało projekt systemowy współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w 

ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pt. „POMOCNA 

DŁOŃ - Integracja ZagroŜonych Wykluczeniem”. 

Celem tego działania, jak sama nazwa wskazuje, jest rozwijanie aktywnych 

form integracji społecznej i umoŜliwienie dostępu do nich osobom zagroŜonym 

wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji 

pomocy społecznej w regionie. 
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Przystąpienie do realizacji projektu systemowego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Złotowie umoŜliwiło nam realizację kolejnych z niezbędnych celów 

Strategii tj. Aktywizacja i integracja społeczna jednostek i grup dotkniętych 

chorobą, upośledzeniem, wykorzystywaniem i przemocą w rodzinie, poprawę 

jakości świadczonych usług społecznych oraz podjęcie starań w kierunku 

kreowania aktywnego stosunku społeczeństwa do rozwiązywania problemów 

społecznych. 

Grupą docelową, do której skierowane były działania PCPR w 2010 r. były osoby 

korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności 

zawodowej, w szczególności: 

- osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób, 

- osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 

placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z 

integracją zawodową i społeczną - 10 osób. 

 Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wyŜej 

cytowanego projektu składały się z kilku etapów: 

• Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, na których beneficjenci zostali 

zapoznani z funkcjonowaniem rynku pracy oraz zasadami poruszania się po 

nim, sytuacją na rynku pracy i jej przewidywanym rozwojem, wymaganiami 

zawodowymi, oczekiwaniami pracodawców, moŜliwościami kształcenia, 

ocenę kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego w świetle 

wymagań rynku pracy Warsztaty te obejmowały równieŜ przyjmowane role 

społeczne i modele Ŝycia, doskonalenie technik poszukiwania pracy, nabycie 

nowych kompetencji oraz przygotowanie aplikacji (Ŝyciorysu zawodowego, 

listu motywacyjnego)  

• Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych, które poruszały takie 

aspekty jak motywację, radzenie sobie ze stresem, komunikację, pracę 

zespołową, uczenie się optymizmu i asertywności Trening Kompetencji 

śyciowych – szkolenie wyjazdowe, które miało na celu kształtowanie relacji 

międzyludzkich i rozwijanie kompetencji  społecznych i interpersonalnych.` 

• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 
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• Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - zgodnie z indywidualnymi 

oczekiwaniami uczestników 

• Wyjazd na turnus rehabilitacyjny. WaŜnym elementem wyjazdu była nie tylko 

rehabilitacja fizyczna, ale i społeczna, poniewaŜ umoŜliwiła osobom 

borykającym się z podobnymi problemami nie tylko spotkanie, ale równieŜ 

wyjście ze środowiska, w którym na co dzień przebywają.  

• Osoby usamodzielniające się zostały objęte doradztwem zawodowym,  w/w 

szkoleniami które połączone były z dwutygodniowym pobytem z Zakopanym 

oraz wyjazdem integracyjnym połączonym ze zwiedzaniem m.in. Szwecji i 

Danii, a takŜe 6 z nich zostało objęte szkoleniami zawodowymi. 

 

Wśród 20 osób niepełnosprawnych było: 

10 osób będących uczestnikami Warsztatów terapii Zajęciowej w Lipce  

10 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niepracujących.  

Osoby te zostały objęte następującymi działaniami: Treningami Kompetencji i 

Umiejętności Społecznych, Treningiem Kompetencji śyciowych, Warsztatami 

Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz wyjazdem na turnus rehabilitacyjny. 

 

 Na powyŜsze działania otrzymaliśmy dotację rozwojową (Europejski 

Fundusz Społeczny) zgodnie z  umową Projektu systemowego w wysokości  

345.629,00 zł.  

 Realizacja powyŜszego projektu wymagała równieŜ wkładu własnego, tj.: 

- środki budŜetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego w wysokości  

20.274,30 zł 

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

wysokości 20.274,30 zł 

 

Łącznie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dysponowało kwotą 373.026,09 zł. 
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IV. WaŜnym elementem poprawy jakości świadczonych usług przez 

pracowników instytucji pomocy społecznej jest ustawiczne podnoszenie 

kwalifikacji.   

 

 

Pracownicy PCPR biorą udział w szkoleniach organizowanych i 

finansowanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, firmy szkoleniowe działające ze środków 

unijnych, np.: 

- „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, 

- spotkanie z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu 

nt. realizacji projektów unijnych,  

- „Przeciwidziałanie przemocy w rodzinie. Stary problem nowe instrumenty”, 

- wdroŜenie nowego systemu wydawania dziennika urzędowego,  

- narady dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków adopcyjno– 

opiekuńczych i powiatowych centrów pomocy rodzinie,  

-obsługa Generatora Wniosków Płatniczych,  

- na temat projektu „Wspieramy rodzinę”,  

- „Pracownik socjalny jak lider zespołu interdyscyplinarnego”, 

- „Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych”, 

- „Przemoc w rodzinie”, 

- kurs języka migowego,  

- „Foresight Wielkopolska – długoterminowe scenariusze rozwoju województwa 

wielkopolskiego”,  

- „Stosowanie procedur administracyjnych w pomocy społecznej”. 

 Uczestnictwo w szkoleniach w duŜej mierze przyczynia się do 

przystępowania kolejnych ośrodków pomocy społecznej  naszego powiatu do  

realizacji projektów systemowych, a przede wszystkim do świadczenia  lepszej 

jakości usług społecznych (wychowanie, opieka, terapia, praca społeczna, pomoc 

socjalna, język migowy). 
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Ponadto część pracowników socjalnych z terenu naszego powiatu podwyŜsza swoje 

kwalifikacje podejmując róŜnego rodzaju studia. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało równieŜ szkolenie 

dot. tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w oparciu o ustawę z 

dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Na szkolenie niniejsze zostali zaproszeniu przedstawiciele Ośrodków Pomocy 

Społecznej, Szkół i Przedszkoli Powiatu Złotowskiego, Policji, Urzędów Gmin i 

Miast, PPP, lekarzy i Sądu. W szkoleniu uczestniczyły 43 osoby.  

 

 

V. Kolejnym z celów zawartych w „Strategii...” jest podjęcie działań w 

zakresie profilaktyki zagroŜeń wśród dzieci i młodzieŜy - „Program 

Pomocy Dziecku i Rodzinie w Powiecie Złotowskim” (czas trwania 

programu 2006-2012). Opracowany w 2006 r.  

 

„Program…” jest dokumentem, którego celami są m. in. profilaktyka 

niedostosowania społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieŜy oraz 

eliminowanie i łagodzenie drastycznych przejawów niedostosowania społecznego. 

 Na terenie Powiatu Złotowskiego cele te realizują m.in. świetlice 

środowiskowe, które obejmują opieką ok 600 dzieci. W w/w placówkach kadra 

posiada odpowiednie wykształcenie i prowadzi działalność pedagogiczno-

terapeutyczną, zajmują się ponadto profilaktyką uzaleŜnień, organizacją czasu 

wolnego dzieci i młodzieŜy, organizowane są równieŜ wycieczki jedno lub 

kilkudniowe. 

 Przy współpracy naszej instytucji, Kuratorium Oświaty i poszczególnych 

Ośrodków Pomocy Społecznej 76 dzieci z rodzin ubogich i rodzin zastępczych oraz  

Rodzinnych Domów Dziecka z terenu całego Powiatu wypoczywało na letniej, 

dwutygodniowej kolonii. 

 PCPR w zakresie profilaktyki współpracuje na bieŜąco z Sądem 

Rejonowym w Złotowie Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich oraz z ośrodkami 

pomocy społecznej i szkołami i sołtysami. 
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VI. PCPR, w ramach ochrony najmłodszych w rodzinach problemowych, 

zdezorganizowanych i zagroŜonych,  

włącza się do ogólnopolskich akcji mających na celu szeroko rozumianą profilaktykę, 

ale równieŜ kreowanie aktywnego stosunku społeczeństwa do rozwiązywania 

problemów społecznych, takich jak: 

- promowanie trzeźwości, 

- akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą 

"Kocham, reaguję" dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do której 

zostały włączone szkoły i przedszkola oraz sołtysi Powiatu Złotowskiego. 

      Efektami takich akcji jest wzrost świadomości społeczeństwa, skutkujący 

telefonami do naszej instytucji alarmującymi np. o notorycznym płaczu dziecka za 

ścianą, czy prawdopodobieństwie stosowania przemocy u sąsiada. 

           Coraz częściej z pomocy pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa i 

radcy prawnego korzystają rodziny naturalne z terenu całego powiatu złotowskiego, 

co świadczy o większej świadomości rodzin o istnieniu problemów i chęci szukania 

pomocy w instytucjach do tego przygotowanych. Łącznie w 2010 r. w/w pracownicy 

udzielili 337 porad. 

          Prowadzona praca socjalna i poradnictwo mają na celu przełamywanie 

stereotypów w postrzeganiu pomocy społecznej, przeciwstawianie się postawom 

roszczeniowym, bierności, uzaleŜnieniu od pomocy a takŜe wzmocnienie poczucia 

współodpowiedzialności i poczucia sprawstwa w społecznościach lokalnych. 

 

 

 

VII.  W celu ochrony dzieci i rodzin problemowych, zdezorganizowanych i 

zagroŜonych,  

w celu uniknięcia umieszczenia w razie konieczności w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych PCPR kontynuuje pracę lat poprzednich polegającą na promocji 

rodzicielstwa zastępczego. Przeprowadzono w związku z powyŜszym kampanię 
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informacyjną na temat rodzin zastępczych za pomocą rozdawania ulotek, 

zamieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej a takŜe informacji rozsyłanych do szkół, 

przedszkoli, sołtysów, parafii powiatu złotowskiego, gdzie były wywieszane i 

odczytywane  w trakcie naboŜeństw. Pojawiały się równieŜ informacje na naszej 

stronie internetowej. 

 Łącznie w Powiecie Złotowskim w 2010 r. funkcjonowały  93 rodziny 

zastępcze, w których  przebywało w nich 134 dzieci, w tym: 

1. spokrewnione z dzieckiem - 77 rodzin,  

2. niespokrewnione z dzieckiem - 13 rodzin,  

3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: 

a) wielodzietne -  3 rodziny, 

b) o charakterze pogotowia rodzinnego - 1 rodzina. 

 Zapotrzebowanie jest znacznie większe. 

 Ponadto rodziny te objęte są wsparciem i czynnym poradnictwem w 

zakresie rozwiązywania wszelkiego typu problemów. Podstawową formą pracy jest 

praca w terenie, która pozwala na bardziej wnikliwe poznawanie relacji w rodzinie 

jak równieŜ jej funkcjonowanie w środowisku. 

 PCPR zapewnia równieŜ pomoc dla usamodzielnionych wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek. 

 Jednym z elementów "Programu..." jest praca z rodzicami biologicznymi 

dzieci umieszczonych w opiece zastępczej. Są to przede wszystkim porady 

psychologiczne i prawne, dotyczące spraw związanych z relacjami z dziećmi, 

uporządkowaniem spraw Ŝyciowych, powrotem do domu rodzinnego. W 2010 r. troje 

dzieci wróciło do rodziców biologicznych; dwoje przebywających dotychczas w 

rodzinach zastępczych zostało zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  w 

Pile (sprawy zakończyły się adopcją dzieci). 

W celu wzmocnienia integracji i współpracy wszystkich podmiotów 

działających na polu pomocy społecznej PCPR  i ośrodki pomocy społecznej z terenu 

powiatu Złotowskiego ciągle i na bieŜąco współpracuje przy realizacji swoich zadań 

mających na celu jak najlepsze wykorzystanie posiadanych moŜliwości w pracy z 

klientami pomocy społecznej. W związku z tym w 2010 r. zorganizowano spotkania, 
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na które zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Sądu 

Rejonowego i placówek powiatu Złotowskiego: 

Zasady dofinansowywania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych rehabilitacji społecznej oraz podział środków pomiędzy 

zadaniami – spotkanie z organizacjami pozarządowymi.  

Spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa, Komendy 

Powiatowej Policji, Szpitala Powiatowego, Sądu Rejonowego oraz zawodowa 

rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Spotkanie powyŜsze 

dotyczyło usprawnienia działania wszystkich słuŜb na rzecz dzieci pozbawionych 

właściwej opieki rodziców biologicznych. 

Spotkanie z Dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych w celu 

omówienia wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie w/w placówek, 

składanych do Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

VIII.  Aktywizacja i integracja społeczna jednostek i grup dotkniętych 

chorobą, upośledzeniem, wykorzystywaniem i przemocą w rodzinie.  

 

Cel ten realizują Warsztaty Terapii Zajęciowej istniejące na terenie Powiatu 

Złotowskiego:  

- w Złotowie prowadzony przez Fundację CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa” 

dla 35 osób,  

- w Jastrowiu prowadzony przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla 30 osób, 

- w Krajence prowadzony przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla 25 

osób, 

- w Okonku prowadzony przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury dla 30 osób - 

zwiększono w 2010 r. o 5 uczestników,  

- w Lipce prowadzony przez Parafię Rzymsko – Katolicką dla 25 osób, który 

rozpoczął działalność 28.12.2009 r.  

Na koniec 2010 r. w zajęciach warsztatów na terenie powiatu uczestniczyło 145 osób 

niepełnosprawnych.  



 

10 
 

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i 

zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności kaŜdego 

uczestnika niezbędnych do moŜliwie, samodzielnego i aktywnego Ŝycia w 

środowisku.  

Realizacja tych celów przez warsztat polega na: 

1. ogólnym usprawnianiu. 

2. rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności Ŝycia codziennego oraz 

zaradności osobistej. 

3. przygotowaniu do Ŝycia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój 

umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowanie 

o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych  

w niezaleŜnym Ŝyciu, a takŜe poprawę kondycji psychicznej. 

4. rozwijaniu umiejętności przy zastosowaniu róŜnych technik terapii   zajęciowej. 

5. rozwijaniu psychofizycznej sprawności niezbędnej w pracy. 

6. rozwijaniu podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych 

umoŜliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy 

zarobkowej albo szkolenia zawodowego.  

 

 W ramach rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne korzystały z 

następujących form pomocy finansowanych przez Państwowy Fundusz Reahabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych: 

- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych, tzn. architektonicznych,            

w komunikowaniu się i technicznych, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze.  

Likwidacja barier funkcjonalnych  znajduje się w  „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Złotowskiego 2006 – 2016” na 

liście celów podstawowych. 

Celem likwidacji barier funkcjonalnych jest umoŜliwienie lub w znacznym stopniu 

ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych 
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czynności lub kontaktów z otoczeniem.  

Rodzaje barier: 

a) bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku            

i w jego najbliŜszej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, 

konstrukcyjne lub warunki uŜytkowania uniemoŜliwiają lub utrudniają swobodę 

ruchu osobom niepełnosprawnym, 

b) bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania                

lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub 

urządzeń. Likwidacja tej bariery powinno powodować sprawniejsze działanie osoby 

niepełnosprawnej w społeczeństwie i umoŜliwi ć wydajniejsze jej funkcjonowanie. 

c) bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemoŜliwiające                     

lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się  i/lub 

przekazywanie informacji. 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosiła do 80 % kwoty zadania i nie 

mogła przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. 

W 2010 roku na likwidację barier funkcjonalnych wydatkowano środki finansowe w 

wysokości 99.993,46 zł.  

W ramach przyznanych środków przeprowadzono likwidację barier u 23 osób w tym: 

- dla dzieci i młodzieŜy – 2 bariery na kwotę 4.695,32 zł  

- dla dorosłych              -  21 barier na kwotę 95.298,14 zł. 

Na likwidację barier architektonicznych wydatkowano kwotę w wysokości 

66.009,42 zł dla 8 osób na następujące zadania: modernizacje łazienek i wc, 

likwidacja progów, wyrównywania podłóg, poszerzanie drzwi, wykonanie 

podjazdów, podnośniki. 

Na likwidację barier w komunikowaniu się wydatkowano kwotę w 

wysokości 26.394,04 zł dla 11 osób na zakup sprzętu komputerowego i 

radiomagnetofonu dla osób ze schorzeniami narządu słuchu, wzroku, mowy i 

poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Na likwidację barier technicznych wydatkowano kwotę w wysokości 

7.589,40 zł dla 4 osób na zakup podnośników transportowo – kąpielowych, kuchenki. 
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XI. Celem podstawowym „Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Powiatu Złotowskiego 2006 – 2016”  jest równieŜ wspieranie inicjatyw 

lokalnych. 

 

Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych w 2010 r. przyznano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.  

W ramach zadania zorganizowano i dofinansowano następujące imprezy: 

- Chcemy Integracji Społeczeństwa – CIS – 7.496,73 zł, 

- Impreza Integracyjna „Bawmy Się Razem” - 7.500,00 zł. 

Wysokość dofinansowania moŜe wynosić do 60% kosztów zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


