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W dniu 6.12.2007 r. 
w Poznaniu zostało 

podpisane porozumienie o 
współpracy przy realizacji 
Poakcesyjnego Programu 

Wsparcia Obszarów 
Wiejskich między 
 Województwem 
Wielkopolskim 

a Gminą Wierzbinek.



  

 Do prac koordynujących wdrażanie 
Programu Integracji Społecznej został 

powołany przez Wójta Gminy Zespół Zadaniowy
w składzie:

 Małgorzata Jarlaczyńska,
 Maciej Kaczmarek,
 ks. Paweł Zalewski,
 Małgorzata Kozicka,
 Anna Puszkiewicz.

 Zespół Zadaniowy 



  

Środki finansowe
W 2008 roku zrealizowano usługi dla:

dzieci i młodzieży o wartości 38 000 zł
osób starszych        18 250 zł
łączone                                   37 500 zł
Szkolenia                                   6 550 zł

Razem    100 300 zł
 

W 2009 roku pozostała do dyspozycji gminy kwota 
   263 610,88 zł 



  
Półkolonie 2008



  
Półkolonie 2008



  
Półkolonie 2008



  

Festyn Integracyjny ,,Wesoła Rodzinka”



  

Festyn Integracyjny ,,Wesoła Rodzinka”



  

,,Jesień na sportowo”  - sekcja piłki nożnej



  

,,Jesień na sportowo”  - drużyna harcerska



  

,,Jesień na sportowo”  - sekcja teatralna



  

,,Spotkajmy się...” 
kurs języka angielskiego



  

,,Spotkajmy się...” 
turniej tenisa stołowego



  

,,Spotkajmy się...”  
wyjazd do Planetarium w Toruniu



  

Szkolenie w zakresie budowania 
partnerstwa lokalnego



  

Realizacja Programu Integracji 
Społecznej w gminie Wierzbinek 

przyczyniła się do:  
  opracowania strategii integracji i rozwiązywania 

problemów społecznych w sposób uspołeczniony,
 pobudzenia do aktywności społecznej mieszkańców 

gminy, 
 podniesienia świadomości w zakresie możliwości, 

oddziaływania na rozwiązywanie problemów,
 powstania 3 organizacji: 

„Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectw
Goczki, Posada, Zaryń” , 

 „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju  
Gminy Wierzbinek”,            

“Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet”



  

   „AKTYWNY SENIOR” - usługa mająca na celu 
wsparcie i uaktywnienie osób starszych w życiu 
społecznym oraz integrację międzypokoleniową 

poprzez zorganizowanie aktywnych form spędzania 
czasu wolnego.

 Usługodawca – Gminna Biblioteka Publiczna
       w Wierzbinku

 Wartość zawartej umowy – 18 250 zł

 Okres realizacji: 01.10.2008 – 10.12.2008 r.



  

,,Aktywny Senior” - warsztaty koronkarskie 
3-7.11.2008r. 

Warsztaty (40 godz.) dla osób zainteresowanych rękodziełem ludowym,         
a zwłaszcza koronką koniakowską prowadziła pani instruktor z Muzeum 
Tkactwa Rękodzieła Ludowego z Turku dla  12-osobowej grupy. Wspólne 

zajęcia były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wzorów, aktywnego 
spędzenia wolnego czasu.     



  

,,Aktywny Senior” - warsztaty koronkarskie



  

Warszaty kulinarne „Przez żołądek do serca” 
17-22.11.2008r. 

W warsztach kulinarnaych wzięło udział 15 pań, które pod okiem 
doświadczonej kucharki miały okazję poznać sztukę przygotowania różnego 
rodzaju potraw tradycyjnych, surówek i sałatek, ciast i innych smakołyków. 
W sposób bardzo uroczysty panie zaprezentowały nowo nabyte umiejętności
 podczas Biesiady Andrzejkowej połączonej z obchodami Dnia Seniora,         

   w której wzięło udział 100 osób. 



  

,,Aktywny Senior” - podsumowanie warsztatów 
kulinarnych – Biesiada Andrzejkowa i Dzień Seniora



  

Nagrodzeni Seniorzy odznaką “Zasłużony Emeryt” 



  

,,Aktywny Senior” 
- warsztaty z psychologiem 

”Odkrywanie własnej wartości” - pod takim tytułem przebiegały 2-dniowe 
warsztaty rozwoju osobistego dla osób starszych, w których wzięło udział 

26 osób z terenu gminy Wierzbinek.       
      



  

,,Aktywny Senior” - wyjazd do kina 
na senas „Świadectwo”



  

,,Aktywny Senior” - kurs informatyczny

W kursie ,,Z komputerem na TY” wzięło udział 10 osób. Celem kursu było     
zapoznanie osób starszych z zakresu podstaw obsługi komputera.                   
Zajęcia prowadził  informatyk w pracowni komputerowej, wyposażonej           
w 10 zestawów. Główną motywacją dla seniorów była chęć zdobycia wiedzy z 

powyższego zakresu przede wszystkim aby nie być gorszymi od swoich 
dzieci, wnuków. Najbardziej dumni z siebie i szczęśliwi byli uczestnicy        

(2 panów!), którzy po raz pierwszy zasiedli przed  komputerem! Z ogromnymi 
wypiekami na twarzy na kolejnych spotkaniach, a było ich w sumie 16, krok po 

kroku seniorzy przeszli „ Z komputerem na TY”. 
Największą satysfakcję sprawiło seniorom korzystanie z Internetu.   

 



  

 ,,Z komputerem na TY” 



  

Rezultaty realizacji projektu 
“Aktywny Senior”:

- wzrost aktywności seniorów, 
- wzrost poziomu integracji,

- nabycie nowych umiejętności, 
- rozwój zainteresowań, 

- wspólne spędzanie w sposób aktywny wolnego czasu, 
- wzrost poczucia własnej wartości,

- kultywowanie tradycji.     



  

Dziękujemy 
za uwagę!


