
Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: MOYET-NNGBC-EFVVF-UFISJ-QFLLY. Podpisany



—————————————————————————————————————————————————————————
Id: MOYET-NNGBC-EFVVF-UFISJ-QFLLY. Podpisany Strona 1



PROGRAM AKTYWNO�CI LOKALNEJ 

„BEZDOMNI”

DLA MIASTA KO�CIERZYNA  

na rok 2012

REALIZOWANY W MIEJSKIM O�RODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KO�CIERZYNIE  

PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO  

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE �RODKÓW  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

 PO KL PRIORYTET VII DZIAŁANIE 7.1 PODDZIAŁANIE 7.1.1 

 MOPS – MO�NA OWSZEM POMÓC SOBIE 

   



Spis tre�ci: 

                                                   
I Wprowadzenie …………………………….……………………………….…1

II Cele oraz przewidywane rezultaty ……………………………………………2 

III Ocena zasobów niezb�dnych do uzyskania zało�onych celów …………….. 3 

A. Zasoby wewn�trzne…………………………………………………….…4 

B. Zasoby zewn�trzne……...……………………………………………..…4 

IV  Szczegółowy opis planowanych działa� ………………………..………......4 

V   Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działa�…6 

VI   Bud�et przewidziany na realizacj� programu z podziałem na poszczególne  

       kategorie wydatków …………………………………….………..…………7

VII  Podział odpowiedzialno�ci za realizacj� poszczególnych cz��ci składowych  

        programu ……………………………...………………………………........8 

VIII Realizatorzy ……………………………………………………………..…8 

IX  �ródła finansowania programu …………………………………..…………8 

X   Uzasadnienie realizacji programu ………………………………..…………9 



I Wprowadzenie 

Program Aktywno�ci Lokalnej „BEZDOMNI”  

Dokument ten stanowi uzupełnienie Strategii Polityki Społecznej w Mie�cie 

Ko�cierzyna na lata 2005 – 2013 oraz Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia  

i Spójno�ci Społecznej Powiatu Ko�cierskiego na lata 2007-2015.  

Przyj�te w Programie Aktywno�ci Lokalnej koncepcje s� zgodne z zało�eniami 

zawartymi w wojewódzkich jak i ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak 

m.in.:  

-   STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 

-   STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO 

2013r., 

-   WYCI�G Z PLANU DZIAŁANIA NA ROK 2012 DLA PROGRAMU 

OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,  PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

-  STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 – 2013 (Dokument 

towarzysz�cy  realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013),

-  STRATEGIA ROZWOJU KRAJU NA LATA 2007 - 2015 , 

-  NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI,  

-  NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2007 – 2013, 

-  STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZE�STWA OBYWATELSKIEGO 

NA LATA 2007-2013, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 

-  NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO	CI,  

-  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE 

RAMY ODNIESIENIA 2007–2013.  

Program Aktywno�ci Lokalnej (PAL) „BEZDOMNI” zakłada działania na rzecz 

�rodowiska lokalnego na terenie Miasta Ko�cierzyna w szczególno�ci wobec osób 

bezdomnych i zagro�onych bezdomno�ci�.  

Program „BEZDOMNI” jest cz��ci� realizowanego od 2008r. projektu 

systemowego MOPS Mo�na Owszem Pomóc Sobie realizowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie   



aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez o�rodki pomocy społecznej.   

Do tej  pory w Ko�cierzynie nie prowadzono programu aktywizuj�cego osoby 

bezdomne. Jest to pierwsze takie działanie ukierunkowane na pomoc osobom najbardziej 

dotkni�tym wykluczeniem z �ycia społecznego i zawodowego, nie realizowano bowiem w 

Ko�cierzynie tak zło�onych i kompleksowych programów na rzecz osób bezdomnych. 

Dora
ne i akcyjne działania, plakaty i ulotki z informacjami, sporadyczne wspólne patrole 

pracowników socjalnych  i słu�b mundurowych, głównie w okresie jesienno – zimowym s�

dalece niewystarczaj�ce. Ludzie bezdomni przebywaj�cy na dworcach, kanałach czy na 

działkach wymagaj� specjalistycznej i profesjonalnej pracy, polegaj�cej nie tylko na 

udzieleniu informacji, ale i je�li zachodzi taka potrzeba prowadzenia pełnowarto�ciowej pracy 

socjalnej w �rodowisku, z uwzgl�dnieniem zło�onych potrzeb i problemów osoby bezdomnej. 

W projekcie wezm� udział Beneficjenci Ostateczni – 5 osób (m��czyzn)  bezdomnych 

b�d
 zagro�onych bezdomno�ci� w Ko�cierzynie.  

Skupienie si� na tym trudnym, wstydliwym problemie i po�wi�cenie mu uwagi jest 

odpowiedzi� na potrzeby osób znajduj�cych si� w sytuacji kryzysowej.  

II Cele oraz przewidywane rezultaty 

Celem Programu Aktywno�ci Lokalnej „BEZDOMNI” jest poprawa sytuacji 

bytowej oraz aktywizacja społeczna osób bezdomnych z Ko�cierzyny.  

Celami szczegółowymi projektu s�:  

- zwi�kszenie motywacji i zaanga�owania w podejmowane czynno�ci, które doprowadzi�

maj� do stabilizacji �yciowej i poprawy bytu bezdomnych,

- zwi�kszenie w beneficjentach poczucia sprawstwa i własnej skuteczno�ci, 

- zmotywowanie osób uzale�nionych do podj�cia leczenia, odnajdywania warto�ci �ycia w 

trze
wo�ci;  

- odbudowanie wi�zi społecznych w atmosferze zrozumienia, pełnej akceptacji i wsparcia 

pomi�dzy uczestnikami projektu; 

- zwi�kszenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku osób pozostaj�cych poza 

rynkiem pracy;   

- odbudowanie i podtrzymanie umiej�tno�ci uczestniczenia w �yciu społecznym oraz 

pełnienie ról społecznych; 



- ukierunkowanie na aktywne korzystanie z specjalistycznego wsparcia, rozeznanie  

w zadaniach poszczególnych jednostek pomocowych i interwencyjnych. 

Twardymi rezultatami projektu b�dzie: 

-  32 godz. treningu kształtuj�cego kompetencje społeczne, 

- 12 godz. kształtowania postaw prozdrowotnych – profilaktyka uzale�nie�, 

- 80 godz. warsztatów higieny osobistej, 

-  kurs zawodowy dla  min. 1 osoby, 

- 2 godziny indywidualnych konsultacji z doradc� zawodowym. 

Mi�kkie rezultaty w odniesieniu do planowanych działa� to: 

- podniesienie samooceny, wiedzy na temat własnych zasobów i mo�liwo�ci; 

- zwi�kszenie poczucia własnej warto�ci oraz skuteczno�ci; 

- zwi�kszenie motywacji osobistej do pozytywnych zmian; 

- zwi�kszenie decyzyjno�ci i samostanowienia,  

- nabycie wiedzy na temat higieny osobistej i bezpiecze�stwa własnego, 

- zwi�kszenie wiedzy na temat 
ródeł profesjonalnego wsparcia terapeutycznego dla osób 

uzale�nionych, 

- nabycie umiej�tno�ci zawodowych przez osoby uczestnicz�ce w kursie zawodowym, 

- nabycie przekonania o przynale�no�ci do �rodowiska lokalnego, zniwelowanie poczucia 

wyobcowania, 

- nabycie umiej�tno�ci komunikacji; 

-zwi�kszenie �wiadomo�ci społecznej poprzez obcowanie z kultur� i tradycj�. 

Tak sprecyzowane rezultaty pozwol� na zrealizowanie zało�onego przez nas celu. 

III Ocena zasobów niezb�dnych do uzyskania zało�onych celów 

Program Aktywno�ci Lokalnej realizowany b�dzie przy pomocy zasobów 

wewn�trznych Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej. Wykorzystane zostan� równie�

zasoby zewn�trzne. 



A. Zasoby wewn�trzne 

PAL realizowa� b�d� pracownicy Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej  

w Ko�cierzynie przy ulicy Brzechwy 5.  

Warsztat higieny osobistej, doradztwo zawodowe, zaj�cia z profilaktyki uzale�nie�

oraz trening kształtuj�cy kompetencje społeczne zostan� przeprowadzone w siedzibie MOPS, 

prowadzenie zlecone zostanie specjalistom zewn�trznym.  

Zasoby kadrowe o�rodka stanowi grupa pracowników socjalnych pracuj�cych  

w swoich rejonach opieku�czych, a tak�e specjali�ci i konsultanci, którzy realizuj� szeroko 

rozumian� pomoc o charakterze niematerialnym i posiadaj� do�wiadczenie w organizowaniu  

i prowadzeniu działa� mo�liwych do realizacji w ramach PAL.  

Koordynatorem PAL zostanie kierownik sekcji do spraw aktywizacji �rodowiska 

lokalnego – pracownik etatowy O�rodka, który jednocze�nie b�dzie te� sprawował piecz� nad 

całym projektem systemowym realizowanym w 2012 roku. Bezpo�rednim opiekunem  

i organizatorem PAL  zostanie pracownik socjalny – pracownik etatowy O�rodka. 

Zespół realizuj�cy program PAL b�dzie korzysta� z wyposa�enia siedziby O�rodka – 

miejsc pracy poszczególnych pracowników (biurka, fotele, krzesła, szafy na akta, komputery 

z drukarkami, kserokopiarka, telefony, fax, aparat cyfrowy, rzutnik multimedialny) oraz ze 

sprz�tu, który zostanie  nabyty ze �rodków dotacji. 

B. Zasoby zewn�trzne

Realizacja poszczególnych etapów Programu zostanie zlecona specjalistom: 

psychologowi, doradcy zawodowemu, wybranemu specjali�cie do prowadzenia warsztatu 

higieny, terapeucie uzale�nie�, którzy nie s� etatowymi pracownikami MOPS.  

IV Szczegółowy opis planowanych działa�

Program Aktywno�ci Lokalnej realizowany b�dzie przy pomocy: 

1. 	rodowiskowej pracy socjalnej - �rodowiskowa praca socjalna w ramach programu 

aktywno�ci lokalnej - jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub 

inn� osob�, maj�cym na celu pomoc osobom i rodzinom w �rodowisku we 



wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno�ci do funkcjonowania w społecze�stwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjaj�cych temu celowi; 

2. Instrumentów aktywnej integracji - zespół instrumentów o charakterze 

aktywizacyjnym, opisanych w pkt. 5.2 Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania 

projektów systemowych O�rodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego O�rodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; 

3.   Działa� o charakterze �rodowiskowym, które w programie aktywno�ci lokalnej s�    

      inicjatywami integracyjnymi obejmuj�cymi: 

- przygotowanie i wsparcie działa� indywidualnych i programów 

�rodowiskowych np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; 

-  edukacj� społeczn� i obywatelsk�, w tym organizowanie spotka�, 

konsultacji, działa� edukacyjnych i debat społecznych dla mieszka�ców; 

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszka�ców w imprezach i 

spotkaniach w szczególno�ci o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, 

sportowym, ekologicznym czy turystycznym; 

- inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym wynikaj�ce np. z 

ustawy o wychowaniu w trze
wo�ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 

85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324); 

Program przewiduje realizacj� szczegółowo zaplanowanych działa� dla okre�lonej 

grupy odbiorców. Beneficjentami ostatecznymi jest grupa 5 m��czyzn – bezdomnych  

„aktualnych” oraz  bezdomnych „potencjalnych” z Ko�cierzyny. 

Beneficjenci stanowi� grup� osób w wieku od 32 do 64 r. �. Posiadaj� w przewadze 

wykształcenie zawodowe. 

Działania realizowane b�d� w miesi�cach od maja do grudnia 2012 roku zgodnie z 

harmonogramem realizacji i wydatków zamieszczonym w punkcie V. 



V Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych 

działa�
Projekt Programu Aktywno�ci Lokalnej „BEZDOMNI”  przewidziany jest do 

realizacji w okresie od maja do grudnia 2012r. Poszczególne jego etapy oraz miesi�ce 

realizacji przedstawia poni�sza tabela. 
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NAZWA ZADANIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. DZIAŁANIA W RAMACH PAL 
„BEZDOMNI”                         

1.1 WARSZTAT HIGIENY OSOBISTEJ 
(instrument aktywizacji społecznej – pomoc w 
uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej dla os. usamodzielnianych, w tym osób 
opuszczaj�cych piecz� zast�pcz� oraz bezdomnych)                         

1.2 TRENING KSZTAŁTUJ�CY 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (instrument 
aktywizacji społecznej – organizowanie i finansowanie 
treningów kompetencji i umiej�tno�ci społecznych, w 
tym zatrudnienie osoby prowadz�cej klub lub grup�)                         

1.3 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE dla BO 
nie posiadaj�cych innego tytułu 

   

1.4 KURS ZAWODOWY– (skierowanie i 
sfinansowanie zaj�� w ramach podnoszenia 
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym 
lub zdobywania nowych kompetencji i  umiej�tno�ci 
zawodowych, umo�liwiaj�cych aktywizacj� zawodow�)     

1.5 KONSULTACJE Z DORADC�
ZAWODOWYM DLA OS. REALIZUJ�CYCH 
KURS ZAWODOWY – (usługi wspieraj�ce 
aktywizacj� zawodow�, organizacja i finansowanie 
usług wspieraj�cych w tym: trenera pracy, doradcy 
zawodowego)
1.6 POCZ�STUNEK PODANY PODCZAS 
SPOTKA�
1.7 BADANIA MEDYCYNY PRACY 
1.8 PROFILAKTYKA UZALE�NIE�
2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE 
�RODOWISKOWYM                         

2.1 PIKNIK INTEGRACYJNY                         

2.2 WYJAZD DO TEATRU                         

3. KOORDYNACJA PAL; EWALUACJA I 
MONITORING DZIAŁA�



VI Szacunkowy bud�et przewidziany na realizacj� programu z podziałem 

na poszczególne kategorie wydatków 
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NAZWA ZADANIA 
Przewidywany 

koszt 
całkowity w zł

Z tego z 
wnioskowanej 

dotacji w zł 

Z tego ze 
�rodków 

własnych w zł

1. DZIAŁANIA W RAMACH PAL 

„BEZDOMNI”       

1.1 WARSZTAT HIGIENY OSOBISTEJ 
(instrument aktywizacji społecznej – pomoc w 
uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, 
w tym mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu 
zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie 
rzeczowej dla os. usamodzielnianych, w tym osób 
opuszczaj�cych piecz� zast�pcz� oraz bezdomnych)

5 200,00 5 200,00 

  

1.2 TRENING KSZTAŁTUJ�CY 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (instrument 
aktywizacji społecznej – organizowanie i finansowanie 
treningów kompetencji i umiej�tno�ci społecznych, w 
tym zatrudnienie osoby prowadz�cej klub lub grup�)

2 080,00 2 080,00 

  

1.3 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE dla BO 
nie posiadaj�cych innego tytułu 375,00 375,00 

1.4 KURS ZAWODOWY– (skierowanie i 
sfinansowanie zaj�� w ramach podnoszenia 
kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym 
lub zdobywania nowych kompetencji i  umiej�tno�ci 
zawodowych, umo�liwiaj�cych aktywizacj�
zawodow�)

1 815,00 1 815,00 

1.5 KONSULTACJE Z DORADC�
ZAWODOWYM DLA OS. REALIZUJ�CYCH 
KURS ZAWODOWY – (usługi wspieraj�ce 
aktywizacj� zawodow�, organizacja i finansowanie 
usług wspieraj�cych w tym: trenera pracy, doradcy 
zawodowego)

130,00 130,00 

1.6 POCZ�STUNEK PODANY PODCZAS 
SPOTKA� 2 700,00 2 700,00 

1.7 BADANIA MEDYCYNY PRACY   200,00   200,00 

2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE 
�RODOWISKOWYM (nie stanowi�ce 
bezpo�rednich kosztów PAL; s� odr�bnym 
zadaniem w Projekcie przewidzianym dla 
wszystkich BO projektu)
2.1 wyjazd do teatru 526,00 526,00 

2.2 spotkania integracyjne przy MOPS 921,00 921,00 

RAZEM: 13 947,00 13 947,00

Powy�sze wyliczenie jest wst�pnym przerachowaniem kosztów realizacji PAL, na który składaj� si� dwa zadania 

w projekcie: Aktywna Integracja – PAL oraz Działania o Charakterze �rodowiskowym, które w powy�szym 

wyliczeniu s� wyodr�bnion� cz��ci� przewidzian� dla tej grupy odbiorców,  dlatego te� pozycje wykazane w pkt. 

2 nale�y odj�� od ogólnej kwoty programu.  



VII Podział odpowiedzialno�ci za realizacj� poszczególnych cz��ci 

składowych programu 

Za realizacj� poszczególnych etapów programu PAL „BEZDOMNI” b�dzie 

odpowiedzialny Zespół Projektowy powołany do cało�ciowego zarz�dzania projektem MOPS 

– Mo�na Owszem Pomóc Sobie, w ramach którego przygotowany został PAL.  

VIII Realizatorzy 

Realizatorem  zada� Programu Aktywno�ci Lokalnej jest: 

- Urz�d Miasta Ko�cierzyna 

- Miejski O�rodek Pomocy Społecznej 

- Miejska Komisja Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych 

- Powiatowy Urz�d Pracy  

IX 	ródła finansowania programu 

Realizacj� zada� programu zamierzamy finansowa�: 

- ze �rodków własnych bud�etu samorz�du terytorialnego 

- ze �rodków funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o�rodki pomocy 

społecznej 

- ze �rodków Funduszu Pracy. 

X Uzasadnienie realizacji programu 

Jednym z powa�niejszych problemów, z którym borykaj� si� osoby bezdomne jest 

funkcjonowanie społecznego stereotypu osoby bezdomnej. W społecze�stwie nagminne jest 

pojmowanie osoby bezdomnej jako „mieszka�ca kanału lub dworca, zbieracza puszek, 

alkoholika i degenerata, w pełni winnego swojej społecznej degradacji”. Ze wzgl�du na takie 

pojmowanie – zbyt generalizuj�ce – osoby z  problemem bezdomno�ci niejednokrotnie nie 

potrafi� zwróci� si� po pomoc. Realizacja Programu Aktywno�ci Lokalnej „BEZDOMNI” 

wesprze i zmotywuje osoby nieposiadaj�ce dachu nad głow� do skorzystania z mo�liwo�ci 

zmiany i poprawy własnej sytuacji �yciowej. Pomo�e w uzyskaniu wsparcia ze strony 

placówek pomocowych i interwencyjnych działaj�cych na terenie miasta. Emocjonalnie i 



społecznie wesprze osoby w problemie. Pozwoli na przywrócenie osób wykluczonych 

społecznie do aktywnego uczestnictwa w �yciu społecznym. Umo�liwi nabycie oraz 

doskonalenie umiej�tno�ci higienicznych, podniesie ich kompetencje społeczne, jak równie�

zawodowe. Zmotywuje do podejmowania działa�  maj�cych na celu zmian�

dotychczasowego trybu �ycia. 

Działania aktywizuj�ce przewidziane w PAL to przede wszystkim indywidualne 

podej�cie do bezdomno�ci ka�dego z uczestników.  

Program ten jest opracowany w oparciu o potrzeby osób bezdomnych z Ko�cierzyny, 

co b�dzie gwarantowało aktywne współdziałanie ze strony bezdomnego w rozwi�zywaniu 

własnych problemów �yciowych.  

Ze strony projektodawcy bezdomny mo�e oczekiwa� indywidualnego podej�cia i 

pomocy m.in. w leczeniu uzale�nie�, uzyskaniu zatrudnienia, uzyskaniu konsultacji prawnej i 

psychologicznej, rozwi�zaniu problemów rodzinnych i mieszkaniowych. Osoba bezdomna 

obj�ta niniejszym programem zostanie tak�e, w razie wyst�pienia takiej konieczno�ci, obj�ta 

ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Wa�n� rol� w wyj�ciu z bezdomno�ci pełni� tak�e wydarzenia kulturalne oraz 

spotkania z lud
mi, których ten problem nie dotyczy. Wyjazd do teatru oraz piknik 

integracyjny, które zorganizuje MOPS sprzyja� b�d� łatwiejszemu nawi�zywaniu wi�zi,  

a tak�e integrowaniu si�, a tym samym ogranicz� wewn�trzne opory bezdomnych przed 

otwarciem si� na innych. B�dzie to pierwszy krok do przerwania procesu alienacji  

z otaczaj�cego ich �wiata. Udział bezdomnych w projekcie pozwoli zmniejszy� opory do 

załatwiania wszelkich spraw �ycia codziennego, takich jak zakupy w sklepie czy wizyta  

w urz�dzie.   

Szczególnie w kontek�cie społecznej i etycznej odpowiedzialno�ci za pomoc ludziom 

w ekstremalnej sytuacji bezdomno�ci oraz opisanych powy�ej problemów  

z generalizowaniem społecznego postrzegania ludzi z tym problemem nale�y tworzy� taki 

system pomocy, by mo�liwie jak najszerzej odpowiadał na ich zró�nicowane potrzeby  

i mo�liwo�ci.  Program Aktywno�ci Lokalnej „BEZDOMNI” jest wła�nie takim 

rozwi�zaniem. 


