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l CEL PROGRAMOWYCH INICJATYW MJNIS1RA PRACY I POLITYKI

SPOlECZNEJ

Od 2007 roku w ramach inicjatywy programowej Ministra Pracy i. Polityki Spolecznej

pt: ,,Aktyvl'neFormy Przeciwdzialania WykluczeniuSpolecznemu",podjeto próbe korelacji dzialan na
. .

rzecz pomocy w rozwiazywaniu problemów osób zagrozonychwykluczeniem spolecznym, bedacych

w trudnej sytuacji na rynku pracy, jednoczesnie korzystajacych ze swiadczeI1pomocy spolecznej

z przedsiewzieciami umozliwiajacymi rozwiazywanieskomplikowanychproblemów mieszkaniowych.

Przyjmujac zalozenia koncepcji "korelacji", uznano:

. po pierwsze, ze to samorzad gminny posiada najlepsza znajomosc lokalnych potrzeb

spolecznych, które fonnulowane sa w gminnych strategiach rozwiazywania problemów

spolecznych,

. po drugie, ze to samorzad gminny dysponuje mozliwosciainicjowania lokalnych programów

rynku pracy, takich jak: prace spolecznie uzyteczne oraz roboty publiczne dla osób

zagrozonych wykluczeniem spolecznym,korzystajacychze swiadczen pomocy spolecznej,

. po trzecie, ze to samorzad gminny moze wykorzystywac instytucjonalne aktywne formy

pomocy wobec osób 'zagrozonych wykluczeniem spolecznym, takie jak: centra lub kluby

integracji spolecznej oraz stosowac narzedzia oddzialywania wpisane w narzedzia pracy

socjalnej takie jak: kontrakt socjalny, czy indywidualnyprogram zatrudnienia socjalnego,

a ponadto uznano mozliwosc lacznego wykorzystania nastepujacych rozwiazaI1 prawno-

ekonomicznych:

. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej(tekstjednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115,

poz. 728),

. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

z 2004 r. Nr 99, poz. 1001,z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z 2009 r. Nr 6, poz. 33),

. ustawy z dnia 8 grudnia o finansowym .wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszka!1

chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U z 2006 r. Nr 251, poz. 1844

z pózno zm).

W okresie 2006-2007 uzyskano równiez pierwsze doswiadczenia z efektywnosci gminnych

programów prac spolecznie ui}'tecznych oraz robót publicznych, które okazaly sie niezmiemie

przydatnym instrumentem aktywizacji spolecznej i zawodowej na obszarach gmin. Wykorzystywanie

tych form aktywizacji w polaczeniu z dzialalnoscia centrów i klubów integracji spolecznej pomoglo

wielu osobom zagrozonym wykluczeniem spolecznym w powrocie do ponownego pelnieni'a ról



spolecznych i zawodowych, potwierdzajac potrzebe kompleksowego stosowania instrumentów

zatrudnienia socjalnego.

W tym czasie minister wlasciwy ds. zabezpieczenia spolecznego prowadzil kampanie promocyjna dla

samorzadów gminnych, wpisana w takie inicjatyw jak: rok 2006 - "Organizacja prac spolecznie

uzytecznych - wzorce" oraz "Prace spolecznie uzyteczne -dobre praktyki samorzadu gminnego", rok

2007 - ,,Prace spolecznie uzyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego ". Wyniki

dzialan ministra wlasciwego ds. zabezpieczenia spolecznegospowodowaly, ze w opinii samorzadów

gminnych, pracowników osrodków pomocy spolecznej oraz samychzainteresowanych, ten instrument

okazal sie cennym narzedziem aktywizacji spoleczno-zawodowej.Pomógl on w wielu przypadkach

"wyciagnac z domu", po bardzo dlugim czasie osoby bezrobotne,korzystajace ze swiadczen pomocy

spolecznej i wlaczyc je w "lytm dnia pracy". To pierwszy plus tej aktywnej formy pomocy. Druga

pozytywna cecha stala sie mozliwosc kontaktu takich osób z pracodawcami, a glównie mozliwosc

"blizszej obserljlacji" przez pracodawców postaw osób, skierowanychdo programów prac spolecznie

uzytecznych. Pozytywne oceny dotyczace postawy osób wykonujacych prace spolecznie uzyteczne

doprowadzily w wielu przypadkach do uzyskaniaprzez te osobyzatrudnienia (umów o prace).

Efekty lokalnych projektów prac spolecznie uzytecznych oraz robót publicznych pozostaly trwalymi

rezultatami wspólpracy osrodków pomocy spolecznej, urzedów pracy, urzedów samorzadowej

administracji oraz organizacji III sektora.

Pod koniec 2006 r. Sejm RzeczypospolitejPolskiej uchwalil ustaweo.finansowym wsparciu Morzenia

lokali socjalnych, mieszkan chronionych, noclegowni i domówdla bezdomnych. Ta ustawa stworzyla

warunki inwestorom ubiegania sie o dofinansowanie kosztówprzedsiewziec w obszarze budownictwa

socjalnego, a wiec podmiotom, do których ustawowych lub statutowych zadan nalezy zapewnienie

schronienia lub mieszkania potrzebujacym (gmina, zwiazek miedzygminny, powiat oraz organizacja

pozytku publicznego). Wsród inwestycyjnych przedsiewziec wymienia sie: budowe, remont,

przebudowe budynków, oraz zmiane uzytkowania budynków, w wyniku których maja powstawac

lokale socjalne, mieszkania chronione lub nowe miejsca w noclegowniachi domach dla bezdomnych.

Program "Fundusz Doplat", realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego - zakladal

ze w okresie 8 lat powstanie okolo 100tys. lokali socjalnych lub mieszkan chronionych oraz 20 tys.

nowych miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych, z czego w 2007 r. - 5,5 tys. lokali

socjalnych oraz 3 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, natomiast w 2008 r.

odpowiednio: 13,5 tys oraz 3 tys.J. Efekty za 2007 r. odbiegaja od zalozen. Dwie pierwsze edycje

programu pozwolily na udzielenie finansowego wsparcia kwocie 57 mln zl na utworzenie 2.564 lokali

socjalnych, tj. 46.6 % zalozen, oraz 170 miejsc w noclegowniach i domach dla osób bezdomnych,

l Materialy Ministerstwa Infrastruktury - uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkan chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - druk sejmowy
1282, Warszawa, pazdziernik 2008 r.



~. 5,67 % zalozen. Obecnie przyjeto zmodyfikowanerozwiazaniatej ustawy (nowelizacja od 2009 r.)

stwarzajac dogodniejsze warunki ubiegania sie budzetowe srodki finansowe dla wsparcia

przedsiewziec inwestycyjnych.

W roku 2007 minister wlasciwy ds. zabezpieczenia spolecznego uznal, ze istnieje mozliwosc

ukierunkowania dzialall samorzadów gminnych w zakresie przeciwdzialania wykluczeniu

spolecznemu, wykorzystujacych instrumenty aktywizacji w obszarze rozwoju budownictwa

socjalnego. Z inicjatywy ministra wlasciwego ds. zabezpieczenia spolecznego przeprowadzono w

2007 r. konkurs dla samorzadów gmin pt: ,'prace spolecznie uzyteczne oraz robotypubliczne na rzecz

budownictwa socjalnego".

NAII. GMINNE PROGRAMY AKTYWNYCH FORM POMOCY

OBIEKTACH BUDOWNICTWA SOCAJLNEGO

11.1ZAKLADANE EFEKTY

W ramach wczesniej wspomnianej inicjatywy ministra wlasciwego ds. zabezpieczenia spolecznego,

uruchomionej w 2007 r. postawiono przed przyszlymi realizatorami projektów dwa podstawowe

zadania:

a) zadanie nr 1 - etap przygotowawczydowykonaniaw2007r., polegajacyna:

. wyborze grupy osób, bedacych uczestnikami programuprac spolecznie uzytecznych lub robót

publicznych, w tym oczekujacych na poprawe sytuacji mieszkaniowej, lub realizujacych

indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci,

. przeprowadzeniu cyklu edukacyjno-szkoleniowegowsród uczestników wybranego programu

rynku pracy,

. dokonaniu organizacyjno - technicznych przygotowan prac na wybranym obiekcie

budownictwa socjalnego, w tym miedzy innymi dokonaniu zakupu materialów, narzedzi

i sprzetu technicznego, który bedzie wykorzystywanyw programie rynku pracy,

. przygotowaniu wstepnego planu organizacyjnego na 2008r w zakresie przebiegu wybranego

programu rynku pracy oraz zawarciu (lub zgloszeniu) wstepnego porozumienia ze starosta

powiatu,

b) zadanie nr 2 - etap realizacji w 2008 r. wybranego programu rynku pracy na obiekcie

budownictwa socjalnego, w tym:

. wykonywanie zaplanowanego rodzaju prac przez uczestnikówprojeh.'tuna obiekcie, bedacym

przedmiotem przedsiewziecia z zakresu budownictwasocjalnego,



. podjecie decyzji o zmianie warunków zamieszkania dla najbardziej aktywnych uczestników

projektu.

Minister Pracy i Polityki Spolecznej wybral w drodze konkursu 34 projekty, które zakladaly:

a) wyremontowanie i przystosowanie do wymogów technicznych ponad 200 lokali

socjalnych (mieszka!'l)o róznym standardziewyposazeniowymi powierzchni mieszkalnej,

b) powstanie nowych 23 samodzielnych jedno-, dwu- lub kilkuosobowych pokoi

w domach dla bezdomnych,

c) powstanie 10 wieloosobowych (maksymalnie do 15 osób) sypialni w schroniskach

i noclegowniach,

oraz zwiekszenie powierzchni uzytkowej i mieszkalnej w 4 schroniskach.

Po I etapie projektów grupa osób, jaka zostala wybrana i przygotowana do dalszego udzialu

w pracach w ramach wybranej formuly programu rynku pracy liczyla ponad 820 osób, które zostaly

zaliczone do kategorii zagrozonych wykluczeniem spolecznym. W tej grupie osób ponad 60%

posiadalo problemy mieszkaniowe.

Podsumowanie I etapu realizacyjnego (2007 r.) samorzadowych projektów przedstawia sie

nastepujaco:

Bystrzyca Klodzka 325.100,00 100.000,00 90.720,00 80.000,00
16 lokali

(35 osób) socjalnych
Klodzko 26 lokali

(40osob) 740.253,74 100.000,00 90.720,00 80.000,00 socjalnych
Ruda Slaska 131.500,00 100.000,00 111.500,00 80.000,00 10 lokali

(lO osób) socjalnych
Dobre Miasto 150.600,00 100.000,00 92.400,00 80.000,00 4 lokale

(60 osób) socjalne
Debno 972.820,00 60.000,00 104.780,00 48.000,00 Dom: 10 pokoi
(85 osób) jedno-lub

kilkuosobowych
Krasnik 135.280,00 100.00,00 115.280,00 80.000,00 20 lokali
(20 osób) socjalnych
Chelm 145.565,16 100.000,00 129.600,00 80.000,00 3 lokale socjalne o
(20 osób) pow.32m2kazde
Stary Targ 205.311,69 100.00,00 105.311,69 80.000,00 7 lokali socjalnych
(30 osób) o lacznej pow.

321m2
Janów Lubelski 159.280,20 145.000,00 130.280,20 116.000,00 14 lokali
(30 osób) socjalnych
Bractwo 148.838,87 100.000,00 104.576,60 80.000,00 Dom:
Milosierdzia im. 9 pokoi dwu- i



Sw. Brata Alberta jednoosobowych
Lublin
(J Oosób)
TupJice 472.600,00 100.000,00 92.600,00 80.000,00 6 lokali socjaJnych
(50 osób)
Jedlicze 109.920,00 60.000,00 57.920,00 48.000,00 1 lokal socjalny
(20 osób) o pow. 55,88 m2
Tuchomie 400.000,00 100.000,00 128.360,00 80.000,00 6 lokaJisocjalnych
(J 5 osób)
Kozlowo 246.000,00 75.000,00 65.120,00 60.000,00 4 Jokalesocjalne
(20 osób)
Wojcieszów 230.000,00 100.000,00 110.000,00 80.000,00 4 lokale socjalne
(15 osób)
Górowo Ilaweckie 186.736,00 90.000,00 114.336,00 72.000,00 5 lokali socjalnych
(25 osoby)

Stowarzyszenie 300.000,00 100.000,00 147.200,00 80.000,00 4 lokale socjalne -
"Klucz" w 170 m2
Kluczach woj. Swietlica
Malopolskie integracyjna -
(20 osób) 150 m2

Przedbórz 400.549,00 25.000,00 21.080,00 20.000,00 4 lokale socjalne
(15 osób)
Towarzystwo 242.000,00 70.000,00 126.560,00 56.000,00 Rozbudowa
Pomocy im. Sw. schroniska
Brata Alberta o 121 m2
Pleszew
(15 osób)

Malbork X 100.000,00 X 80.000,000 2 lokaje socjalne
(15 osób)
Chrzescijanskie 155.376,00 90.000,00 127.440,00 72.000,00 10 lokali
Stowarzyszenie socjalnych
Dobroczynne
Klucze
(20 osób)
Gmina Cekcyn 147.000,00 50.000,00 64.948,00 40.000,00 2 lokale socjalne
(10 osób)
Towarzystwo 505.322,00 100.000,00 134.560,00 80.000,00 4 pomieszczenia
Pomocy im. Sw. o pow. 30 m2
Brata Alberta 12 miejsc
Kielce
(15 osób)
Bisztynek 210.244,00 100.000,00 98.000,00 80.000,00 6 lokali socjalnych
(20 osób)
Polczyn Zdrój 2.028.080,00 100.000,00 393.720,00 80.000,00 28 lokali
(20 osób) socjalnych, w tym

4 lokale dla osób
niepelnosprawnych

Stowarzyszenie 179.072,00 50.000,00 49.072,00 40.000,00 Zwiekszenie
Pomocy powierzchni
"Przebudzenie" w Domu dla
Gomunice Bezdomnych
(10 osób)
Sroda Slaska 105.012,99 75.000,00 72.000,00 60.000,00 Prace remontowo-
(10 osób) budowlane i

porzadkowe na
terenie gminy.

Bochnia 152.580,00 90.000,00 86.400,00 72.000,00 2 lokajesocjaJne



Niezmiernie waznym efektem I etapu projektów bylo wykorzystanie potencjalu orgamzacYJnego

Klubów Integracji Spolecznej (KIS), dzialajacych w tych gminach.

II.2 REALIZATORZY i PRZEBIEG PROJEKTÓW W 2008 R.

W I etapie projektu uczestniczyly 83 osoby (mezczyzni), wsród których bylo 9 osób bezdomnych.

Uslugi edukacyjne obejmowaly warsztaty psychoedukacyjne, zajecia terapeutyczne dla osób

uzaleznionych, a takze przeprowadzono szkolenie bhp obejmujace specyfike pracy na obiek'1:ach

budowlanych. W grupie uczestników byly równiez osoby, które wczesniej braly udzial w zajeciach

centrum integracji spolecznej. Prace w 2008 r wykonywalo ostatecznie 21 osób (pozostali

uczestniczy podjeli zatrudnienie na otwartym rynku pracy). Obiektem na którym prowadzone byly

prace remontowe byl budynek na ul. Kolejowej 179b,w którymzaplanowano ostatecznie 8 mieszkan

socjalnych, rodzinnych o przecietnej powierzchni 44 m2. Zmiana zalozen wynikala z obiektywnej

koniecznosci przeniesienia prac na innych obiekt budowlany. Prace remontowe obejmowaly miedzy

innymi: zbicie tynków, odwodnienie i izolacje fundamentów,stawianie nowych scianek dzialowych,

instalowanie urzadzen technicznych (grzejniki, kuchnie i piece grzewcze). W wyremontowanych

lokalach przydzialy uzyskalo 13 osób, w 2 osoby bezdomne. Efektem projektu 2007/2008 jest

podjecie przez Burmistrza Miasta decyzji o wyznaczeniu na 2009 r. nowego obiektu do remontu -

budynek zabytkowego dworca kolejowego- który bedzie wykonywanyw ramach programu.

(12 osób)
Ostrów 128.000,00 35.000,00 60.760,00 28.000,00 3 lokale socjalne
Wielkopolski
(20 osób)
Zabrze 217.844,05 100.000,00 164.240,00 80.000,00 Remont budynku z
(27 osób) przeznaczemem

dla osób
bezdomnych

Barwice 118.000,00 50.000,00 98.000,00 40.000,00 4 lokale socjalne
(10 osób)
Stowarzyszenie 500.000,00 145.000,00 122.400,00 116.000,00 Modernizacja
"Otwarte Drzwi" domu - 10 lokali
Warszawa socjalnych i
(25 osób) mieszkan

chronionych
BoboJjce 524.079,00 90.000,00 101.760,00 72.000,00 4 lokale socjalne
(10 osób)
Pabianice 157.760,00 100.000,00 81.900,00 80.000,00 3 lokale socjalne,
(70 osób) oraz 3 mieszkania

chronione
RAZEM

(ponad 820 osób) 10.830.724,70 3.000.000,00 3.593.544,49 2.432.000,00 x



Projekt 02
Realizator: Burmistrz Miasta Klodzko. .

. WOjewództwoD?lnpslaskie .

Po etapie kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez OPS Klodzko, wytypowano grupe 40 osób,

w tym 7 osób bezdomnych przebywajacych w miejscowej noclegowni,która uczestniczyla w cyklu

szkoleniowym przygotowujacym do prac na wybranym obiekcie - budynek w Klodzku, przy ulicy

Lukasinskiego 32. Z poczatkowego zalozenia wyremontowania 26 lokali udalo sie w wyniku prac

adaptacyjnych uzyskac w koncowym efekcie 30. Najbardziej aktywne osoby uzyskaly przydzialy do

nowych lokali mieszkalnych.

Zalacznik: ilustracja fotograficzna przebiegu prac w Klodzku.

. Projekt03
.' " ",

Realizator:" BurmistrzMiasta Dobre Miasto,

~ojewództWo WaJ11iin*o.,Mazufs~e "" "

Dla utrzymania ciaglosci projektu przyjeto koncepcje zwiekszonej iiczby uczestników

w I etapie. Grupa"osób wytypowanych do zajec szkoleniowo-edukacyjnychprzeprowadzanych pod

nadzorem OPS Dobre Miasto liczyla 60 osób. Kursy zawodowe,podnoszace kwalifikacje ukonczylo

z pozytywnym wynikiem 10 osób, przy czym lacznie w pracach spolecznie uzytecznych na

wybranym obiekcie bralo udzial 17 osób. Wladze samorzadowe Miasta Dobre Miasto wyznaczyly

nastepujacy zakres prac remontowo-budowlanych:

.

adaptacja pomieszczen pralnio-suszarni w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Orla

Bialego ~3 celem pozyskania 1 lokalu socjalnego,

adaptacja pomieszczen suszarni w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy

ul. Wojska Polskiego 18 celem pozyskaniajednego lokalusocjalnego,

adaptacja strychu w budynku komunalnym przy ulicy Grunwaldzkiej 19 na dwa lokale

.

.

socjalne.

Pod koniec 2008 r. oddano zgodnie z pierwotnym zalozeniem 4 lokale socjalne, przydzielajac je

wsród uczestników programu.

" Projekt 04

" .
Realizator.:J>reiydell(Miasta RudaSIaska

", Woje",ództwoxSlaskie

Realizator projektu przyjal za glówny cel uregulowanie (udzieleniepomocy) spraw mieszkaniowych

dla 10 gospodarstw domowych o lacznej liczbie osób 38. Z tej grupy rodzin wytypowanych zostalo

1O osób doroslych, z którymi MOPS Ruda Slaska zawarl kontrakty socjalne, w tym: skorygowano l

indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci. Bardzo waznymelementem projektu od samego

poczatku bylo zaangazowanie Klubu Integracji Spolecznej jako instytucji nadzorujacej uczestnictwo

w programie aktywizacji zawodowej uczestnikówprojektu.

Osoby wytypowane do projektu musialy poza wykonywaniem pracy na wybranych obiektach



budownictwa socjalnego uczestniczyc w zajeciach tego klubu. Grupa 8 osób ukonczyla kurs

zawodowy - technologprac wykonczeniowych.

Obiektami wybranymi do prac remontowo-adaptacyjnychprzezWladze Miasta Ruda Slaska byly:

fi obiekt na ul. Kokota 132 - 6 mieszkaJ} socjalnych,

obiekt na ul. Niedumnego 26/8 - 1 mieszkanie socjalne,.
G obiekt na ul. Krasinskiego 6/2 - 1mieszkanie socjalne,

obiekt na ul. Kopernika 13/5- 1 mieszkanie socjalne,fi

. obiekt na ul. Podgórze 8/2 - 1mieszkanie socjalne.

Lokale pojedyncze zostaly oddane do uzytku w marcu 2008 L, natomiast w sierpniu 2008 L

ukonczono prace w 6 mieszkaniach w obiekcie na ul. Kokota.

W koncowym etapie projektu decyzja Prezydenta Miasta Ruda Slaska, skierowania do nowych

mieszkan socjalnych uzyskali uczestnicyprojektu. Wreczeniekluczy do nowych mieszkan odbylo sie

w sposób uroczysty, z udzialem Wladz Miasta, Dyrekcji MOPS oraz przedstawicieli PUP Ruda

Slaska, Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, oraz Centrum Ksztalcenia Praktycznego

i Doskonalenia Zawodowego.

f' ,Projeki05 , oealizator:,'Burmistrz l\1iastapebno,
"ojewództ\yo'Zachodriiopomorskie

W I etapie projektu uczestniczylo 85 osób, które zostaly skierowane na warsztaty edukacyjno-

szkolace w nastepujacych grupach tematycznych: zajecia z BHP - 76 osób, kursy szkolenia

zawodowego - 61 osób, w tym 5 osób z obslugi pilarki spalinowej. Obiektem wyznaczonym do

przebiegu programu prac spolecznie uzytecznych zostala budowaDomu dla Bezdomnych. Inwestycja

ta zaplanowana do ukonczenia na kwiecien 2009 r., dlategotez uczestnicy projektu 2007/2008 brali

udzial w pracach przygotowawczych z mozliwoscia przedluzenia ich uczestnictwa równiez w

kolejnym roku. Z grupy uczestników prac spolecznie uzytecznychpod koniec 2008 r. 16 osób podjelo

prace na otwartym rynku pracy. Efektem koncowym ma byc oddanie do uzytku Gminnego Domu dla

Bezdomnych z 10 pokojami mieszkalnymi oraz pomieszczeniamiuzytkowymi.

Zalacznik - ilustracja przebiegu prac w Debnie.

Projekt Miasta i Gminy Krasnik przebiegal dwuetapowo, zgodnie z ustaleniami z Promotorem

Programu. ZakOllczyl sie 30 listopada 2008 L Cyklem edukacyjno-szkoleniowym zostala objeta

grupa 20 osobowa, z której nastepnie 18 osób bralo udzial w programie prac spolecznie uzytecznych,

w tym 2 osoby realizujace indywidualnyprogram wychodzeniaz bezdomnosci. Obiektem wybranym

do prac byl budynek zlokalizowany w Krasniku przy ul. Armii Krajowej 25a, z przeznaczeniem na

utworzenie w koncowym etapie inwestycyjnym 63 lokali socjalnych.Ta inwestycja zaplanowana jest

na okres dluzszy niz przewidywany termin umowy z Ministrem Pracy i Polityki Spolecznej.



Na koniec 2008 r. zak0l1czonoprace rozbiórkowe w pomieszczeniachtego budynku, a takze roboty

porzadkowe wokól obiektu. Obiekt jest przygotowanydo kontynuacjiprac wewnatrz.
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Lokalnymi partnerami realizacyjnymi projektu byl MOPS oraz Przedsiebiorstwo Uslug

Mieszkaniowych Sp. z 0.0 w Chelmie. W I etapie projektu pod nadzorem specjalistów PUM Chelm

przeprowadzono w grupie uczestników kilka szkolentematycznych,które zakonczyly sie specjalnymi

egzaminami przy udziale kadry Centrum KsztalceniaPraktycznegow Chelmie.

Tym etapem projektu objetych zostalo 26 osób, z czego 20 uczestników zostalo zakwalifikowanych

na rok 2008 do prac spolecznie uzytecznych. Obiektem wyznaczonym do projektu byl budynek

zlokalizowany w Chelmie przy ul. Zeromskiego 13 z planowanym zamiarem utworzenia 3 lokali

socjalnych w charakterystyce mieszkan o pow.32m2 kazde. Uczestnikom projektu powierzono

nastepujacy zakres prac: uporzadkowanie terenu wokól budynku, prace rozbiórkowe, wymiane

stolarki okiennej, oraz wykonywanie scianek dzialowych. We wrzesniu 2008 r. zakonczono prace

adaptacyjne. Przy udziale Wladz Miasta a takze MOPS zostaly do oddanych, nowych lokali

wytypowane 3 rodziny, spelniajace kryteria zamieszkania w lokalach socjalnych, z czego

przedstawiciele 2 rodzin byli aktywnymi uczestnikamiprojek1u.

Projekt 08 'RealI~at()f:,;wójtGm~qyStarY}rarg
, ,'WojewództwoPomorskie ,

Po zakonczonym w 2007 r etapie przygotowawczym, grupa 14 osób rozpoczela udzial w projekcie

prac spolecznie uzytecznych na obiekcie po bylej zlewni mleka. Postanowiono obiekt ten po

remoncie zmienic na budynek a mieszkaniami socjalnymi.

Warto podkreslic, ze Gmina Stary Targ nie dysponowala do chwili udzialu w programie Ministra

Pracy i Polityki Spolecznej zadnymi wlasnymi lokalami mieszkalnymi, które moglyby byc

przeznaczone na potrzeby mieszkaI'iców.

Plan przewidywal uzyskanie lacznej powierzchni uzytkowej- 314,64 m2, która bylaby podzielona na

siedem mieszkaI'i o powierzchni od 33,44 m2do 53,45 m2. Zakres prac remontowo-adaptacyjnych

przekraczal horyzontem czasowym umowe z MinistremPracy i Polityki Spolecznej.

Na koniec 2008 r. budynek zostal przygotowany do kontynuowania prac wewnatrz. Planuje sie

rozpoczecie wewnetrznych prac w 2009r. tak aby na koniec tego roku pierwsze osoby, z grona

uczestników mogly uzyskac wlasne klucze.

'Pr'~kt09RealiZator: Sto~a..z;yszenie"OtwaIieDriWi"
oJ" ,,: "" 'W9jewództwoMaz9meckie'

W programie uczestniczylo 40 osób bezrobotnych, bezdomnych, eksmitowanych, wychowanków

domów dziecka i osrodków szkolno -wychowawczych, obojga plci w wieku od 18 do 55 lat.

Przeprowadzono remont lokalu:

a) przy Al. Wyzwolenia 3/5, w którym funkcjonowac bedzie zaklad aktywnosci zawodowej dla osób

niepelnosprawnych,



b) przy Al. Prymasa Tysiaclecia 145/149 dla potrzeb funkcjonowania osrodka wsparcia osób

niepelnosprawnych "Partnerzy",

c) budynku Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Brama" przyul. Targowej 82.

p . kt 10 Realizator: BurmistrzMiastaJ~nÓwLubelski
rOje ..W()je}VópztwoLubelskie ."

Do realizacji projektu zaangazowano Klub Integracji Spolecznej dzialajacy przy Osrodku Pomocy

Spolecznej w Janowie Lubelskim oraz Powiatowy Urzad Pracy. Utworzono specjalna grupe

uczestników liczaca prawie 35 osób, z czego po odbyciu cyklu szkoleniowego od 2008 r. do

programu prac spolecznie uzytecznych skierowano 26 osoby. W wybranym obiekcie budownictwa

socjalnego zlokalizowanym w Janowie Lubelskim na ul. 3-ego Maja 13 rozpoczeto nastepujacy

zakres prac:

a) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z obróbka blacharska,

b) docieplanie scian zewnetrznych z wykonywanie wyprawy elewacyjnej oraz opaska budynku,

c) malowanie scian wewnetrznych i sufitów,

d) poprawa posadzki,

e) wyremontowanie sanitariatów.

Obiekt budowlanyjest obiektemw którym znajduja sie mieszkaniasocjalne.

Projekt 11 Realizat°r:.Btacfw~ :Mi~o;sier,dziai~,'S:W~Br~taAI~efta~LJ1blini~
" .WQjewodztwoLubelskie , .' .

Organizacja zorganizowala wspólnie podopiecznymi Schroniska Bractwa projekt, który przy

wspólpracy z Powiatowym Urzedem Pracy w Swidniku byl realizowany na terenie Gminy Piaski.

Urzad Miasta i Gminy Piaski po zawarciu porozumienia o wspólpracyz Bractwem przeznaczyl stary

budynek po dawnej szkole podstawowej w Gminie Piaski na obiekt objety projektem. Gmina Piaski

przekazala w bezplatne uzytkowanie na 20 lat ten obiekt. Cykl edukacyjny obejmowal 10 osób

bezrobotnych i bezdomnych, bedacych podopiecznymi Bractwa oraz dodatkowo 5 osób,

wytypowanych przez OPS Piaski. Z uwagi na maIe doswiadczeniew organizowaniu programów prac

spolecznie uzytecznych realizacje II etapu projektu rozpoczeto z opóznieniem w stosunku do

planowanego harmonogramu Ostatecznie, od marca 2008 r. rozpoczely sie prace spolecznie

uzyteczne na obiekcie w Gminie Piaski, w wyniku których do konca 2008 r. adaptowano 3 pokoje

mieszkalne i 2 lazienki a takze korytarz na l pietrze. Ponadto, zmodernizowano centralne ogrzewanie,

zamontowano drzwi wewnetrzne, oraz przeciwpozarowe a nastepnie przeprowadzono renowacje

parkietów.

" Re~liiatOf:'YQjiGmillYJ:'aplice
" ,," ';WojewództwoLlIbuskie

Gmina przeznaczyla budynek po bylej szkole podstawowejna lokale socjalne - 11 mieszkan. W 2007

r. wytypowano 40 osób bezrobotnych do udzialu w cyklu edukacyjno-szkoleniowym, z posród

których 8 ukonczylo kurs budowlany tynkarsko-pltykarski, a 30 osób kurs bhp na stanowiskach

budowlanych. W 2008 r. w trackie prac remontowo-adaptacyjnychna wybranym obiekcie pracowalo



w systemie prac spolecznie uzytecznych 30 osób, z czego 12 posiadalo bardzo trudna sytuacje

mieszkaniowa i bylo kandydatami na objecie nowych lokali. W grudniu 2008 r. zakonczono remont

budynku i osoby biorace udzial w tym projekcie wprowadzilysie do mieszkan socjalnych.

Pro' ekt 13 Realizator: Burmistr1)\1iasta Jedlicze
. J /WojewództwoJ:>odkarpackie

Program prac spolecznie uzytecznych na rzecz budownictwa socjalnego zostal potraktowany nieco

szerzej poniewaz objeto nim nie tylko lokale mieszkalne ale równiez obiekty socjalne takie jak:

a) szkoly podstawowe na terenie gminy zlokalizowane w miejscowosciach: Jaszczwia, Podniebyle,

Pietrówka, Dlugie,

b) przedszkola samorzadowew Jedliczu i Jaszczowi,

c) domy ludowe na terenie gminy.

Lacznie do programu prac spolecznie uzytecznychzostalo skierowanych35 osób.

Zalacznik: efekty prac spolecznie uzytecznychw Gminie Jedlicze.

..Re~lizator: Wójt Gminy Tuch()nJie .:
..' W()jewództwoPomorskie

W 2007 r. przygotowano 15 osobowa grupe uczestników programu prac spolecznie uzytecznych

poprzez cykle edukacyjno-informacyjny oraz kurs przygotowania zawodowego. Obiektem

budownictwa socjalnego byl stary budynek gospodarczy bedacy wlasnoscia Gminy Tuchomie

zlokalizowany w miejscowosci Trzebiatkowa. Wymagal on przeprowadzenia gruntowych prac

remontowo-adaptacyjnych.

Efektem realizacji w 2008 r. prac 15 osobowej grupy bylo oddanie do uzytku 6 lokali socjalnych

o powierzchni mieszkalnej od 18,82 m2do 41,16 m2.

Projekt 14

'Pro' ekt 15' ".>'r':'l[Re~lizat()l;:'Y ójt GniinyKoz!o\'yo.
. .' .. . J " ".';HWojewÓdztiyoWanniiisli()~l\f~zursJde ."

Realizacje przedsiewziecia projektowego oparto o dzialajacy w gminie klub integracji spolecznej,

co w znacznym stopniu ulatwilo organizacje przede wszystkim naboru uczestników oraz

przeprowadzenie cyklu edukacyjnego. W cyklu edukacyjnym bralo udzial 21 osób, natomiast po

przeprowadzeniu badan lekarskich do programu prac spolecznie uzytecznych na 2008 r. skierowano

ostatecznie 14 osób. Uczestnikom szkolenia zawodowego rozdano zaswiadczenia o ukonczeniu

kursów specjalistycznych z technologii robót budowlanych (zbrojenie, betonowanie, murarstwo,

tynkarstwo) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji i nauki z dnia 3 lutego 2006 r.

(Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 72 z póznozm.). W 2008 r. zorganizowano po podpisaniu ze Starosta

Nidzickim porozumienia w sprawie organizacji prac spolecznie uzytecznych projekt, w którym

lacznie uczestniczyly 72 osoby, w tym: 14 z ukonczonych kursóww roku poprzednim. Program prac

spolecznie uzytecznych zostal zorganizowany w nastepujacymukladzie rodzaju prac: (a) porzadkowe

na terenie 28 miejscowosci Gminy Kozlowo, (b) sprzatanie plazy i terenów w miejscowosci

Kownatki, Szkotowo i Januszkowi, (c) prace remontowe w swietlicy wiejskiej w miejscowosci

Slawka Wielka i Zaborowo, oraz (d) prace remontowo- adaptacyjnew 4 lokalach socjalnych.



Pro ',ekt 16 Realizator: Burmistrzl\fiasta i 9DlinyBobólice
,l, " ,', " ''W ojewództw() Zachodniopomorskie

Przedsiewziecie inwestycyjne w Gminie Bobolice zwiazane bylo z przebudowa (zmiana sposobu

uzytkowania) budynku administracyjnego na cele mieszkaniowe dla osób wymagajacych pomocy

spolecznej. Po zorganizowanym cyklu edukacyjnym do prac spolecznie uzytecznych skierowano

10 osób. Zakres robót obejmowal:

a) prace rozbiórkowe - tynki wewnetrzne, posadzki, scianki dzialowe, balustrady, instalacje

elektryczne, wodno-kanalizacyjne i centralne ogrzewanie,

b) roboty adaptacyjne - wymurowanie scianek dzialowych, osadzenie stolarki drzwiowej,

wykonywanie posadzek, i kominów dymowych i wentylacyjnych,

c) roboty zewnetrzne - zagospodarowanie terenu: chodniki, smietnik, maly plac zabaw przed

budynkiem. Efektem koncowym bylo oddanie do uzytku 4 lokali socjalnych 2 pokojowych

o powierzchni uzytkowej od 24,3 m2do 34,19 m2, oraz wspólnychpomieszcze11sanitarnych, klatki

schodowej i piwnic.

Zalacznik: ilustracje.

"Projekt 17 'R,e,ali:zator:BUrm.istrzMiastaW()j cieszów
'i>,,;.WojewódzUy()l)olnoslaskie' '

Partnerem, który uczestniczyl w przebiegu projektu byl Dolnoslaski Zaklad Doskonalenia

Zawodowego we Wroclawiu - OKS w Jaworze. Zorganizowanokursy szkoleniowo-zawodowe dla

grupy 14 osób wraz z certyfikatami nowych specjalnosci. Obiektem przeznaczonym do przebiegu

programu prac spolecznie uzytecznych byl budynek w Wojcieszowie przy ul. B. Chrobrego 28.

Zaplanowano powstanie 4 lokali socjalnych. Stan techniczny budynku wymagal zarówno prac

rozbiórkowych jak i adaptacyjnych.W pazdzierniku2008 r. przekazano lokale do uzytku

o powierzchni uzytkowej od 18,6 m2 do 26,7 m2. W programie bralo lacznie udzial 14 osób

dlugotrwale bezrobotnych.

Zalacznik - ilustracja przebiegu prac spolecznie uzytecznych.

;p "kt 18]leaJ~z4t()n':prezYdentl\1J,astaPabiallice
,.roJe , " " '" ",,,'W,§leyv,ódZQVoJJódzkie;>'" ""',

W programie uczestniczylo 25 osób, które wykonywaly prace na obiektach Osrodka Profilaktyki

i Integracji Spolecznej, Stowarzyszenia Abstynentów "Granica" oraz Towarzystwa Pomocy im.

Sw. Brata Alberta Kolo w Pabianidlch. Dodatkowo poza praca na wybranych obiektach budownictwa

socjalnego, uczestnicy tego projektu objeci zostali zajeciami klubie Integracji Spolecznej

w Pabianicach. Efektem projektu bylo oddanie do uzytku 3 mieszkan chronionych dla uczestników

prac spolecznie uzytecznych.

,l{e~Uza!o,r-:WójtPllliny Qórowolla'recJcie,
" ,,'WojeWódz1;WOWarIrtinskol\1:aziIrskie"

Do projektu wytypowano grupe 24 osób dlugotrwale bezrobotnych, korzystajacych ze swiadczeJ1

pomocy spolecznej. Cykl edukacyjno-szkoleniowy zorganizowano przy pomocy Warminsko-



Mazurskim ZDZ w Olsztynie oraz Centrum Edukacji w Bartoszycach.Szkolenie obejmowalo swym

zakresem nauke w specjalnosci "technolog robót wykonczeniowychw budownictwie".

Wybrano obiekt, którym byl budynek zlokalizowany w miejscowosci Dulsin.' W 'wyniku tego

projektu powstalo 5 dwuizbowych lokali socjalnych z przeznaczeniem dla uczestników prac

spolecznie uzytecznych, posiadajacych najtrudniejszasytuacjemieszkaniowa.

Realizator: Stowarzyszenie na RzeczZrównowazonego Rozwoju
'.. Spoleczno,..Gospodarczeg()"Klucz" .

WojewództwoMalopolski~
Projekt zorganizowano pod katem 25 osób dlugotrwale bezrobotnychz terenu Gminy Klucze. Dla tej

grupy zorganizowano cykl edukacyjno-szkoleniowy obejmujacy zagadnienia z bhp oraz

wykonywania prostych prac budowlanych. Efektem pracy bylo oddanie do uzytku pod koniec 2008 r.

4 mieszkan chronionych oraz adaptacja pomieszczen w swietlicy i pomieszczeI1 kuchennych.

Uczestnicy projektu wykonali dodatkowo prace przy demontazu i wymianie okien

w Srodowiskowym Domu Samopomocy w Kluczach.

Projekt 21 :ll~alizator: Burmist~MiastaPr~e~bór:z
... . .Województwo Lódzkie .

Prace spolecznie uzytecznie zostaly zorganizowane w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy

Sp~lecznej w Przedborzu. Miejscem wykonywania prac byly mieszkania socjalne przy ul. Koneckiej.

Lacznie w projekcie bralo udzial 15 osób. Efektem koncowymbyl przydzial dla dwóch rodzin, które

braly udzial w pracach spolecznie uzyteczhychmieszka!'lsocjalnych.

Dodatkowo: 10 osób podpisalo kontrakty socjalne, 5 osób ukoI1czyloszkolenie "malarz-glazumik-

posadzkarz", 20 osób odbylo szkolenie "Aktywne poruszaniesie na rynku pracy".

Projekt 20

. ,Realizatpr: To»:arzy~two POIDocyim.'Sw.BrataAlberta
Projekt 22 '..' n, KoloPleszewskie':. m. .. '.'

.. '~W()je",QPzt}voWielkopolskie

Projektein zostaly objete osoby bezdomne przebywajace w schronisku w Pleszewie przy ul. Piaski

41.W zorganizowanym specjalnym cyklu edukacyjno-szkoleniowy w 2007 r bralo udzial 10,

WYtypowanych osób z posród przebywajacych na terenie schroniska. Osoby te nabyly nowe

umiejetnosci zawodowe, które pozwolily brac im udzial w 2008r w pracach na obiekcie schroniska.

Celem tych prac byla rozbudowa istniejacej kubatury. Prace zakoI1czono 16 grudnia 2008 r.

i w obecnosci Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz partnerówprojektu wprowadzono do nowych

pomieszcze1'1nowych uzytkowników.

Zalacznik- ilustracje z przebiegu prac.

Pro. ekt 23 :Reiili:zaior:.Wójt Gniiny''lWalbo,rk
,., J "WojewództwoPomorskie '.

Zainicjowany w 2007 r. projekt jest przedsiewzieciem wieloletnim dotyczacym budowy nowych

mieszka1'1socjalnych w wyremontowanym budynku wielorodzinnym. W pierwszej fazie projektu

2007/2008 bralo udzial w ramach prac spolecznie uzytecznych 15 osób dlugotrwale bezrobotnych.

Zakres prac obejmowal prace izolacyjne budynku, roboty posadzkarskie,roboty murarskie oraz prace

malarskie na scianach i sufitach. W 2008 r. wyremontowano 2 mieszkania socjalne, natomiast w



kolejnych latach bedzie oddawanych 5 mieszkal1. Przecietna powierzchnia uzytkowa mieszkaJ1

socjalnych okolo 40 m2.

Zalacznik: rzut planistyczny mieszkan socjalnych.

..Pro. ekt24 Realizator:Chq;esdjil?ski; stowarzyszeIlie~obroczynne w Kluczach
.. .. ~ . .. . :WoJewodztwo Malapolskie .

Projektem objeto 20 osób, w tym 10 osób przebywajacych w Schronisku dla Osób Bezdomnych

w Kluczach oraz 10 osób bedacych mieszkaJ1camimiejscowosci Ledziny, które borykaja sie

z problemem mieszkaniowym. Osoby te dodatkowo korzystalyz pomocy klubu integracji spolecznej

uzyskujac wzmocnienie podczas zajec z zakresu kwalifikacjizawodowych. Zakres prac remontowo -

budowlanych dotyczyl pomieszczen w schronisku, które zostaly przemiaJ10wanena mieszkania

socjalne. Stan techniczny budynku wymagal podjecia prac etapowo,dlatego tez dopiero w roku 2009

przewiduje sie zak0l1czenie tego projektu.

.. Realizator: Wójt GminyCekcyn
:wojeWQdztwoKujawsko-'Pomorskie

Projekt prac spolecznie uzytecznych zostal zorganizowany z inicjatywy GOPS Cekcyn przy

wspólpracy PUP w Tucholi. Programem objetych zostalo 7 bezrobotnych mezczyzn, którzy

ukonczyli szkolenie "Podstawowe prace budowlane", zorganizowane przez Tucholskie Centrum

Projekt .25

Edukacji Zawodowej oraz Tucholskie Towarzystwo Edukacyjne.W 2008 r. przystapiono do remontu

lokalu w budynku bylej szkoly podstawowej w miejscowosciNowy Sumin. W dniu 30 wrzesnia 2008

r. Spoleczna Komisja Mieszkaniowa podjela decyzje o przyznaniu wyremontowanego lokalu matce

z trójka dzieci, przebywajacych w specjalistycznymosrodku wsparciadla ofiar przemocy w rodzinie.

Pro. ekt26 RealizatQr:KoloIowarzys~aJ>emocy ilIl.':BrataAlberta",IqeIcach
. ~ .'. ,..', )YQje",ódZiwo~wietokrzyskie ...'. . ..,

Projekt mial na celu przebudowe schroniska dla bezdomnychmezczyzn z jego remontem. Projektem

objetych zostalo 20 osób o statusie bezdomnych. Przeprowadzono specjalny cykl szkoleniowy

przygotowujacy uczestników do wykonywania prac budowlano-remontowycha nastepnie w wyniku

wspólpracy z Powiatowym Urzedem Pracy w Kielcach rozpoczeto w 2008 r. prace spolecznie

uzyteczne na wybranym obiekcie. W efekcie tych prac uzyskano zwiekszenie liczby miejsc

w pokojach pobytu, tj. 4 pomieszczenia o wielkosci 25-30 m2kazde.

....'Jlea.la~tOr::B.Jltmi,&tr~Miast:i:tGpl.aY:Bi$#yne~
. .. )YojewÓd:itWoWarminsko-"Mazurskie ..

W zorganizowanym przedsiewzieciu w okresie 2007/2008 wzielo udzial ogólem 20 osób

bezrobotnych z problemami mieszkaniowymi. Celem projektu bylo nie tylko uzyskanie nowych

kwalifikacji zawodowych przez wybrana grupe osób ale równiez remont poddasza w budynku nr 25

w miejscowosci Ladek, w wyniku którego powstalo 6 lokali socjalnych o powierzchni od 14 do 30

m2kazde. W wyniku realizacji tego projektu 6 uczestników prac spolecznie uzytecznych uzyskalo

decyzje o przydziale mieszkan socjalnych.



Pr6'ekt28,:Realiia~Qr:~llrmis~rz~a~~aPol~z.yJi~drój
" ~ ' ,'\yoje",odztwo Zacbodnlopomorskie "

Prace spolecznie uzyteczne objely grupe 20 osób, vvytypowanych przez MOPS. Celem byla budowa

nowego budynku z 4 mieszkaniamisocjalnymidlaosób niepelnosprawnych.W 2008 r. zakonczono

stan surowy budynku (zamkniety) z zamontowana stolarkaokienna. Do budynku doprowadzono

media. W kolejnym roku beda kontynuowane prace wykonczeniowe.

Zalacznik - ilustracja etapu prac.

Realizator:.Stowa~szeniePomocy,,,:frze~udzenie"

",Eolonia:f~aszczyce.\GwiJia Gówunice k. Radorilska

, ',,' 'Woje",ódzf\VoLOd;zlde' "',

Stowarzyszenie objelo swoja inicjatywa 6 osób, które w trakcierealizacjiprojektunabyly dodatkowe

kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia:

a) bhp,

b) teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu budowy,

c) montaz okien i drzwi.

Prace w 2008 r. odbywaly sie na terenie Domu dla Bezdomnych. Uzyskano zwiekszenie liczby

pomieszczel1(2 sale mieszkalne).

p", °, kt 30,~~aIiZat(}r: ~urinistrZl\fiast,aSroda$Iaska
, rOje, ,', '" 'WojewództwoDoInosIaskie . ,

Projekt byl realizowany w partnerstwie z firma Point Sp z 0.0,która sprawowala nadzór

merytoryczny w zakresie szkolen praktycznych na terenie budowy. Zajecia te dotyczyly nauki

montazu stolarki okiennej. Obiektem wyznaczonym do przebiegu programu byly cztery budynki z

mieszkaniami socjalnymi przy u1.Lipowej oraz u1.Daszynskiego.W projekcie bralo udzial 10 osób.

,,:R,e~J#at9r:mur91is~rzMiastaBo~bnia
"",":.s/;1WpJeWodzfwQM:alt.po}skieF" .

W lokalnym projekcie bralo udzial 7 osób, które w czasie cyklu edukacyjno-szkoleniowego uzyskaly

równiez pomoc doradcza: psycholog i doradca zawodowy. W zakresie prac jakie zostaly powierzone

uczestnikom projektu przeprowadzono remont 2 lokali socjalnych. Lokale te zostaly przydzielone

w 2008 r. osobom jakie znajdowaly sie na liscie do przydzialu lokalu socjalnego i spelnialy

odpowiednie kryteria.

Pro'ekt 32 ~~aIiiatar:.Pr~!:ydeIl(l\i~astaiPstr~w?'YI~p."
J " ': WQjewodztwoWlelkopolskie '", .

Do projektu wytypowano 20 osób, które posiadaly wyroki eksmisyjne zdotychczas zajmowanych

lokali zuprawnieniami do przydzialu lokalu socjalnego. Ponadto, w projekcie braly udzial 3 osoby

posiadajace indywidualne programy wychodzenia z bezdomnosci. Obiektem budowlanym

wytypowanym do projektu byl budynek zdewastowany, niezamieszkaly przy u1.Zielonej w Ostrowie

Wlkp. Wyremontowane mieszkania w tym budynku otrzymalynastepujace osoby: l osoba bezdomna

realizujaca indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci, 1 osoba, bedaca samotnie

wychowujaca dziecko. Pozostalym uczestnikom programu, którzy znajdowali sie na liscie osób

oczekujacych na mieszkanie socjalne zostaly zapewnione lokalepozostajace w zasobie gminy.



Pro' ek(3.3 ~ealizat°r.: P~ezyden~Mia~ta Zabrze
. . J . . .WOjewodztWoSlaskie

Projekt ten realizowany byl w partnerstwie z TowarzystwemPomocy im. Sw, Brata Alberta -Kolo

Zabrzanskie, z Stowarzyszeniem na Rzecz Adaptacji Osób Uzaleznionych i Ich Rodzin do

Spoleczenstwa "Zyj i daj Zyc". Do projektu skierowano 43 osoby. Realizacja programu prac

spolecznie uzytecznych przebiegala w Domu "Pokora", oraz w Domu dla Bezdomnych Mezczyzn z

Zabrzu. Zakres prac obejmowal remont i adaptacje pomieszczenw tych dwóch domach dzieki czemu

uzyskano powiekszenie powierzchni uzytkowych, w tym równiez gospodarczych takich jak:

kuchnia, jadalnia.

Projekt 34
Realizator: BurmistrzMiasta BarWice

WojewództWoZachodniopomorskie

W projekcie braly lacznie udzial 34 osoby, w tym 14 osób oczekujacych na przydzial lokalu

z zasobów gminy. Przedmiotem prac objeto budynek zlokalizowany w miejscowosci Sulikowo

z zamierzeniem utworzenia 4 lokali socjalnych o lacznej powierzchni210m2.

Zalacznik: ilustracja

Zalacznik: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PRZEBIEGU NIEKTÓRYCH PROGRAMÓW

PRAC SPOLECZNIE UZYTECZNYCH:

]. Miasto i Gmina Jed]icze,

2. Miasto Bobolice,

3. Miasto Wojcieszów,

4. Miasto Barwice,

5. Miasto Ostrów Wlkp.

6. Miasto i Gmina P]eszew,

7. Miasto Polczyn Zdrój,

8. Miasto Debno,

9. Miasto Klodzko,

]0. Gmina Malbork




