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Krótki opis projektu

Istotą Projektu jest powstanie świetlicy środowiskowej jako oferty
Domu Integracji "Mansjonaria" w Czemiernikach. Grupa docelowa:
dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat (wiek szkolny do 18 roku życia)

z rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczaniem społecznym
głównie ze względu na ubóstwo, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Będą to osoby zamieszkałe na trenie wsi
Czemierniki i Wygnanów, jako najbardziej potrzebujące wsparcia
środowiskowego. W ramach projektu zostanie przeprowadzona
modernizacja istniejącego, obecnie nieużytkowanego, budynku
Mansjonarii na cele społeczne.



Cel główny projektu

Cel główny: Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie
Czemiernik i Wygnanowa (Gmina Czemierniki) skierowanych do dzieci

i młodzieży w wieku szkolnym wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym - zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów cząstkowych oraz
rezultatów podjętej interwencji, tj. wdrożeniu nowej oferty usług
społecznych o charakterze opiekuńczo-edukacyjno wychowawczym dla
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, co pozwoli na poprawę efektywności
wsparcia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z terenu
Czemiernik i Wygnanowa.







Interesariuszami głównymi Projektu są:

- proboszcz parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach
- osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem, 

mieszkańcy Czemiernik i Wygnanowa,
- jednostki organizacyjne samorządu gminnego i powiatowego, w tym GOPS   

w Czemiernikach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy 

i inne powiązane instytucje tworzące lokalny system pomocy społecznej



PRODUKTAMI realizowanego Projektu są:

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami - 1 [szt.]

- Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane 

są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej - 1 [szt.]

- Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-

zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 170 [osoby]





Wskaźniki rezultatu: 

- Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-
zawodowej świadczonych we wspartych obiektach - 90 [osoby/rok]

-Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach EPC (innych niż 
przedsiębiorstwa) - 1 [EPC]



Charakterystyka lokalizacji

Czemierniki to wieś stanowiąca siedzibę gminy, położona w jej centralnym punkcie. Obszar ok. 24% powierzchni
całej gminy. Wg Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań [NSPLiM] z 2011 roku liczba ludności to

1 443 z czego 49,4% kobiety, a 50,6% ludności to mężczyźni. Wieś zamieszkuje 31,6% mieszkańców gminy. Wieś

Wygnanów znajduje się w bezpośredniej bliskości Czemiernik. W NSPLiM z 2011 roku liczba ludności to 538 z czego

49,3% kobiety, a 50,7% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 11,8% mieszkańców gminy. Łącznie w obu

wsiach mieszka 1981 osób (43,4% mieszkańców Gminy Czemierniki). Wg Strategii Polityki Społecznej Województwa

Lubelskiego na lata 2014 - 2020, jednym z najpoważniejszych problemów polityki społ. w woj. lubelskim jest

zagrożenie ubóstwem. W Gminie Czemierniki wśród osób bezrobotnych najliczniejszą grupę wiekową stanowią
osoby w wieku od 25-34 lat (31%) oraz od 18-24 lat (24%). Najmniej jest osób starszych od 55 do 64 lat - 4%.

W gminie Czemierniki aż 63% bezrobotnych nie posiada nawet średniego wykształcenia. Gmina Czemierniki jest

obszarem rolniczym, większość ludności znajduje zajęcia związane z uprawą. Zgodnie z danymi Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej (GOPS) w Czemiernikach, rzeczywista liczba rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej

w Czemiernikach i Wygnanowie wynosiła w 2014 r. 84 rodziny, w 2015 r. - 81 rodzin, zaś w pierwszym półroczu 2016

r. 66 rodzin. Uzyskane od GOPS w Czemiernikach dane cząstkowe za pierwsze półrocze 2016 r. wskazują, że udział
osób korzystających

ze świadczeń pomocy społecznej na terenie wsi Czemierniki i Wygnanów w stosunku do osób korzystających ze
świadczeń w skali całej gminy jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.


















