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Uprzejmie informujemy o kolejnej edycji Powiatowego Dnia Integracji - inicjatywy 

Samorządów Powiatu Gostynińskiego i organizacji pozarządowych.

W dniach 9-10 września 2016 roku odbędzie się Powiatowy Dzień Integracji. Pierwszego dnia od
godz.  09.00  do  14.45  na  Zamku  w  Gostyninie  odbędzie  się  konferencja  z  udziałem  instytucji  oraz
organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym.  Przewidziano również
panel  wymiany  doświadczeń  i  stoliki  dla  ekspertów.  Podczas  konferencji  spotkamy  się  z  wieloma
interesującymi  osobami i inicjatywami, które funkcjonują w sferze działalności społecznej. Przewidziano
także prezentacje i test 4 samochodów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Druga część spotkania zaplanowana na 10 września odbędzie się na terenach sportowych Liceum
Ogólnokształcącego w Gostyninie w godz.10.00 - 17.00. Na scenie zaprezentują się ze swoją twórczością
Domy Pomocy Społecznej, Zespoły Taneczne i Zespoły Ludowe. Nie zabraknie Dzieci ze Szkół Powiatu
Gostynińskiego.  Swoje przedstawienie pokażą także Warsztaty Terapii  Zajęciowej z Gostynina.  Ponadto
w czasie spotkania zostaną przeprowadzone prezentacje instytucji i firm biorących udział w Dniu Integracji.
Jednym z głównych punktów programu będzie prezentacja samochodów i pojazdów przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych, a także możliwość zdobycia informacji na temat dofinansowania ich zakupu. 

Obecność  Policji,  Straży  Pożarnej  i  Specjalistycznej  Jednostki  Wojskowej  będzie  okazją  do
podniesienia świadomości na temat naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Akcją charytatywną Powiatowego Dnia Integracji będzie event – W RYTMIE WALKI – TIREM PO
WÓZEK.  Ciągnięcie  na  linach  TIRA  ulicami  Gostynina  odbędzie  się  w  ramach  akcji  charytatywnej
zainicjowanej przez Akademię Inicjatyw Młodzieżowych. Celem inicjatywy jest zebranie od sponsorów, za
każdy przejechany metr bez włączonego silnika, datków na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego
przeznaczonego dla małego dziecka mieszkającego w Gostyninie.

Na zakończenie imprezy zaplanowano potańcówkę przy akordeonie oraz prezentacje balonu firmy
GASPOL. 

Szczegóły  atrakcji  i  program na  załączonym  plakacie.  Zapraszamy do aktywnego  uczestnictwa  
i prosimy o przekazanie informacji odbiorcą Państwa mediów.

Każdy niepełnosprawny może zgłosić zapotrzebowanie na transport w odległości do 50 km.
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