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 Pomorski Vrzsfd Wojewodzki

Wydziat Polityki Spolecznej

         w Gdafisku

     ul. Okopowa 21/27

            Kierownik ^rodowiskowego Domu Samopomocy w Osieko, prosi o
zwi?kszenie srodk6w finansowych dianaszej placowki, srodki te zostaa^
przesenaczone na zakupienie oleju opatowego, ktorego cena za 1 litr wynosi 3,75 zi.

Jednorazowo taiilcujemy zbiornik o wielkosci 1500 litrow.

Jezeli jest to mozliwe, bardzo prosz? o wspareie fmansowe w kwocie 5 000 ri.

Z powazaniem



 - zagadnienia zwiazane z przeciwdzialamem przemocy w rodzinie, w kontekscie

    znowelizowanego Krajowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz

    przyj^tego na lata 2013 - 2020 Wojewodzkiego Programu Przeciwdziatania Przemocy

    w Rodzinie,

 - w zakresie polityki senioralnej zapowiadana^ mozliwo^e finansowania z budzetu panstwa

    zarowno organizacji pozarzadowych w ramacli Rzeidowego Programu na rzecz Aktywnosci

    Spotecznej Osob Starszych i od roku 2015 jednostek samorzadu terytorialnego w ramach

    tworzonego Programu Rzadowego ,,Senior - Wigor".

    Zapraszam do zapoznania si? z tresciEl opracowania, szczegolnie z wnioskami koncovvymi

i wykorzystania ich w bieza^cym i przyszlym ksztaitowanin strategii i kiemnkow w sferze

polityki spolecznej w gminach i powiatach,

z up. Wojev/ody Pqaoisltiego
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WOJEWODA POMORSKI

Gdansk, dnia 19 listopada2014 r.

Szanowni Panstwo

przedstawiciele organizacji pozarzadowych
zajmujacych si^ problematyka

osob starszych
Wojewodztwo Pomorskie

    Serdeczilie zapraszam na Miedzynarodowa Konferencje ,,Zarz^dzaiiie wiekiem @

wyzwauia wsprilczesnosci".
    Ksztattowanie polityki wiekowej to bardzo istotny temat z punktu widzenia rozwqju

wojewodztwa pomorskiego. Podczas konferencji omowione zostana^ miedzy innymi problemy

starzejacego si? spoleczenstwa w polityce samorzadu lokalnego oraz wplyw zmian

demograficznych na lokatny rynek pracy. Prelegenci z Niemiec i Szwecji przedstawia^ rowniez

przedmiotowe rozwiazania ze swoich panstw. Niektore tematy wystapien znajdziecie Panstwo

w za}<iczonej informacji.

    Wydarzenie zostato obj^te patronatem honorovvym Pana Wtadystawa Kosiniak-Kamysza,

Ministra Pracy i Polityki Spotecznej.

    Konferencja odb^dzie si^ w dniu 25 listopada 2014 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do

15.00 w Urz^dzie Marszatkowskim Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Sali im.

Lecha Badkowskiego.

    Prosz^ o potwierdzenie udziah.1, do dnia 24 listopada 2014 r., do Pana Mateusza Nowaczyka,

Doradcy Wicewojewody Pomorskiego na adres mailowy: mateusz.nowaczyk@gdansk.uw.gov.pl

lub telefon: 664 328 288.

                                                                    z up. Wojewody Pomorskiego

Wyd2i teianej
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