Tytuł: Poprawa infrastruktury i wyposażenia Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie
Cele projektu:
Bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie jakości i dostępności oferty placówek
wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – realizowanej przez Zespół Świetlic Środowiskowych
w Brzozowie, poprzez otwarcie nowej placówki i rozwinięcie działalności istniejących już placówek
wsparcia.
Celami ogólnymi projektu są: rozszerzony zakres oferty świadczonej przez Zespół Świetlic
Środowiskowych w Brzozowie; ograniczenie problemów związanych m.in. z niewydolnością
wychowawczą rodziców lub opiekunów dzieci i młodzieży; zapewnienie dzieciom i młodzieży
opieki i wychowania, pomocy w nauce; organizacji czasu wolnego, zabawy i rozwoju
zainteresowań; obniżenie kosztów ekonomicznych związanych z problemami młodzieży; wzrost
potencjału młodych - wzmocnienie zasobów lokalnej społeczności.
Planowane efekty:
Projekt swoim zakresem obejmuje: Roboty budowlane: przebudowa i remont budynku na cele
uruchomienia Świetlicy Środowiskowej w Humniskach (Duża strona) wraz z jej wyposażeniem oraz
remont budynku Świetlicy Środowiskowej w Przysietnicy. Przeprowadzono też zakup wyposażenia
Zespołu Świetlic Środowiskowych w Brzozowie dla placówek w Humniskach - Duża Strona,
Humniskach - Skrzyżowanie, Przysietnicy oraz w Brzozowie.
Projekt przyczyni się to do podniesienia jakości życia osób i rodzin, pozwalając im na wzrost
stabilności bezpieczeństwa socjalnego oraz ograniczenie zjawisk niepożądanych na jakie narażone
są dzieci i młodzież - poprzez zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od
zajęć szkolnych, udzielanie pomocy w nauce, a także organizację zajęć integracyjnych
motywujących do twórczego działania wspólnie ze społeczeństwem lokalnym. Powstanie nowej
placówki umożliwiło objęcie pomocą i opieką większej ilości dzieci w czasie wolnym od nauki
szkolnej. W wyniku przeprowadzenia remontu w filii w Przysietnicy poprawiły się warunki
funkcjonowania świetlicy. W obydwu placówkach objętych robotami budowalnymi nastąpiła
poprawa wydajności energetycznej budynków oraz dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wyposażenie zakupione w ramach projektu jest niezbędne
do funkcjonowania nowotworzonej placówki świetlicy środowiskowej oraz przyczyni się
do wzbogacenie oferty programowej pozostałych placówek. Całokształt zadań realizowanych
w projekcie przyczyni się do ograniczenia liczby dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją
i dyskryminacją, ograniczenia kosztów ekonomicznych związanych z problemami młodzieży,
a w konsekwencji do wzmocnienia zasobów lokalnej społeczności.
Wartość projektu:
573 162,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
487 187,69 zł - 85% wydatków kwalifikowanych
Projekt ten został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy
społecznej.
Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 7 października 2016 r., roboty budowlane oraz
dostawy wyposażenia trwały w okresie od lutego do czerwca 2017 r. natomiast 11 grudnia 2017 r.
nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu (wypłata ostatnie transzy dofinansowania). Według
ostatecznego rozliczenia wartość całkowita projektu wynosiła: 614 167,56 zł, natomiast
dofinansowanie to 480 876,25 zł, tj. 85% wydatków kwalifikowanych: 565 736,80 zł.
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