
                            

 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”  

 

 

Puck 6 wrzesień 2019 r.   

Stowarzyszenie PLGR kontynuując opracowanie diagnozy społecznej oraz potrzeb i wyzwań 

społecznych Powiatu Puckiego zaprasza na dwa warsztaty ukierunkowane na przygotowanie 

rozwiązań/projektów społecznych i innowacji społecznych odpowiadających wyzwaniom występującym 

na terenie powiatu puckiego. Spotkania adresowane są do osób z organizacji pozarządowych oraz 

instytucji samorządowych działających na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz w zakresie usług 

społecznych skierowanych w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i 

młodzieży.  

Program spotkań przewidziano na ok. 5 godzin, z uwagi na warsztatowy charakter liczba 

uczestników to maksymalnie 25 osób.  

 

Spotkania odbędą się w Centrum MERK we Władysławowie (ul. Portowa 15) w godz. 10:00 – 15:00 w 

czwartek 19 września  oraz w wtorek 24 września 2019.  

 

Warsztat podobnie jak spotkania diagnostyczne w gminach przeprowadzi Monika Chabior, a 

doświadczeniami i dobrymi praktykami podzieli się Sulisława Borowska z Kaszubskiego Uniwersytetu 

Ludowego w Wieżycy.  

 

Ramowy program 1 warsztatu w dniu 19 września:  

10:00 - 10:30 Wprowadzenie i prezentacja celów szkoleniowych  

10:30 - 11:00 Zaprezentowanie wyników spotkań diagnostycznych na obszarze PLGR  

11:00 – 12:00 Przedstawienie założeń konkursu na usługi społeczne 

12:00 – 12:30 Lunch 

12:30 – 13:30 Identyfikacja obszarów problemowych w zakresie organizacji usług społecznych  

13:30 – 14:30 Dyskusja - zasoby, możliwości  

14:30 - 15:00 Podsumowanie  

 

Ramowy program 2 warsztatu w dniu 24 września:  

10:00 - 10:30 Wprowadzenie i prezentacja celów szkoleniowych  

10:30 - 11:30 Zaprezentowanie dobrych praktyk Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy 

11:30 – 12:00 Lunch 

12:00 – 14:30 Warsztat - pomysły na projekty partnerskie  

14:30 - 15:00 Podsumowanie  

 

Prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres biuro@plgr.pl do dnia 16 września 

(poniedziałek). Pierwszeństwo mają uczestnicy spotkań diagnostycznych, decyduje kolejność zgłoszeń 

przy zachowaniu reprezentacji mieszkańców z obszaru wszystkich gmin.  

 

W razie pytań lub uwag, prosimy o kontakt z biurem PLGR: biuro@plgr.pl lub tel. 58 7745890 

 
 

z poważaniem 

 

Daniel Lessnau  

 

 

PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 
 

 84-120 Władysławowo ul. Portowa 15 
tel. (58) 77 46 890;  

biuro@plgr.pl  
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