
POROZUMIENIE

Zawarte w Prudniku dnia .

pomiędzy Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, zwanym w dalszej czę ci porozumienia POIK, z
siedzibą w Prudniku 48-200, Kościuszki 55a,

reprezentowanym przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku panią Krystynę
Wilisowską a .
reprezentowanym przez.................................. . .

Zawarto porozumienie następującej treści:

§l
1. W ramach programu Ministerstwa Pracy i polityki społecznej "Oparcie Społeczne la Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi" pod nazwą" Wielofunkcyjne Centrum Wsparcia dla osób z zab rzeniami psychicznymi i
ich rodzin" proponuje współpracę w zakresie działań związanych z udzielaniem s eroko rozumianej pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi.

§2
W ramach porozumienia strony zobowiązują się do:

1. Podejmowania wspólnych zadań w ramach platformy porozumienia na rzecz partn rstwa między instytucjami
i podmiotami działającym na obszarze pomocy i integracji społecznej Powiatu Pru nickiego na rzecz
inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania przez osoby z zaburzeniami psychiczn mi barier
uniemożliwiającymi im uczestniczenie w życiu społeczno- gospodarczym

2. Współpracy w ramach cyklu spotkań między sektorowych z przedstawicielami 1ST NGO, NZOZ, i
podmiotami działającym w obszarze pomocy i integracji społecznej Powiatu Prudn ckiego. Podczas spotkań
opracowywane będą i wdrażanie zagadnienia strategii rozwiązywania problemów s ołecznych jak również
promowane i wspierane będą lokalne projekty i programy związane z organizowani m i funkcjonowaniem
różnorodnych ofert wsparcia.

3. Wspólne podejmowanie działań na rzecz Integracji środowiska i wypracowania ws ólnie dzięki efektowi
synergii sieci wsparcia.

§3
Porozumienie podpisuje się na czas od do 30.12.2014

§4
Strony wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych w aktualnej bazie organizacji i instytucj udzielających pomocy
osobom z zaburzeniami psychicznymi.

podpis przedstawiciela strony podpis rzedstawiciela strony

"Wielofunkcyjne Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i i
, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Po iat Prudnicki- Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie .Alterna wa - S.A.P.R.A". Projekt

współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


