Klub Integracji Społecznej w Ławicach
Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Dostosowanie budynku gminnego nr 8
w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno – zawodowej”. W budynku po
dawnej szkole podstawowej powstanie Klub Integracji Społecznej.
Zadanie otrzymało dofinansowanie jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 9 –
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie nr 9.2. – Infrastruktura
socjalna. Koszty kwalifikowalne zawarte w umowie o dofinansowanie wyniosły
263 042,66 zł, a przyznane dofinansowanie - 213 038,25 zł.
Celem projektu jest podniesienie jakości

i skuteczności usług socjalnych

skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. bezrobotnych, w
tym niepełnosprawnych i długotrwale pozostających bez pracy.
Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa

z adaptacją budynku po

dawnej szkole w Ławicach na potrzeby Klubu Integracji Społecznej. Funkcją wiodącą
budynku są sale zajęć szkoleniowo – terapeutycznych z pomieszczeniami
pomocniczymi przeznaczone na spotkania uczestników KIS. Prosty i czytelny układ
komunikacyjny

obiektu

ułatwi

orientację

i

pozwoli

na

dostęp

osobom

z niepełnosprawnościami do każdego miejsca w budynku.
W ramach projektu wykonano: remont wewnętrznych pomieszczeń parteru,
dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla użytkowników KIS i pracowników KIS, w
tym dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Fot. 1 – Siedziba Klubu Integracji Społecznej w Ławicach
Projekt obejmował również wykonanie: instalacji wodno-kanalizacyjnej z białym
montażem, wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia i gniazd wtykowych, systemu
monitoringu wizyjnego.
Na potrzeby Klubu Integracji Społecznej w budynku zorganizowano: salę
szkoleniową, w której realizowane będą zajęcia reintegracyjne, poradnictwo

zawodowe, psychologiczne, socjalne, zajęcia edukacyjne w zakresie obsługi Internetu
i wykorzystania najnowszych technologii informatycznych.
Zorganizowano również: pracownię kształcenia umiejętności manualnych, w
której będą prowadzone zajęcia techniczne, plastyczne, zajęcia rękodzielnicze,
ceramiczne, malarskie.
Na potrzeby zwiększenia aktywności ruchowej urządzono i wyposażono salę
usprawnienia ruchowego. Powstała również świetlica, która będzie pomieszczeniem
ogólnodostępnym pełniącym funkcję sali spotkań oraz jadalni.
Wszystkie te pomieszczenia zostały kompleksowo wyposażone w niezbędny
sprzęt do prowadzenia zaplanowanych działań.
Fot.2 – Sala szkoleniowa
Fot. 3 – Pracownia kształcenia umiejętności manualnych
Fot. 4, 5 – Sala usprawnienia ruchowego
Fot. 6 – Łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
Fot. 7 – Kuchnia wraz z wyposażeniem
Użytkownikami budynku będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym –
osoby bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne, o mocno zróżnicowanym stopniu
niepełnosprawności. Zastosowane rozwiązania projektowe zapewnią realizację
zasady równości szans i niedyskryminacji osób, niezależnie od ich stopnia
niepełnosprawności.
Powstała w ramach realizacji projektu infrastruktura umożliwi kompleksową
realizację usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wobec mieszkańców
gminy Iława zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozwoli również na realizację
działań zmierzających do zapewnienia ww. osobom pomocy w uzyskaniu
bezpieczeństwa

socjalnego,

rozumianego

jako

szeroko

pojęta

profilaktyka,

aktywizacja i pomoc w rozwoju osobistym a w końcowym efekcie usamodzielnienie
ekonomiczne.

