W dniu 8 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy w Sławnie
(sala konferencyjna) odbyło się szkoleniowe spotkanie w związku z realizacją
przez gminy powiatu opoczyńskiego (Białaczów, Paradyż, Poświętne,
Żarnów, Sławno) i tomaszowskiego (Budziszewice, Rzeczyca, Żelechlinek)
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Wszystkich zebranych gości powitał Wójt Gminy Sławno
Tadeusz Wojciechowski, przekazując głos Pani Krystynie First Konsultantowi Regionalnemu PPWOW.
Najliczniejszą grupę uczestniczącą w spotkaniu stanowili
pracownicy Urzędu Gminy w Sławnie biorący udział w realizacji programu:
 Stanisław Ścierwicki – Przewodniczący Zespołu roboczego
ds. realizacji programu
 Zbigniew Wilk – Koordynator ds. realizacji programu
 Mirosława Śmigiel
 Halina Biskup
 Danuta Urbańczyk
 Zuzanna Broszczyk
 Iwona Włodarczyk
 Dorota Mazur.

Głównym tematem szkolenia było przygotowanie zaproszeń
do składania ofert na realizację świadczeń usług integracji społecznej
w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement
– Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną
w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej.
W czasie spotkania wszystkie problemy wynikające z konkursów
na realizację usług integracji społecznej omawiane były na przykładzie
zaproszenia do składania ofert przygotowanego przez pracowników Urzędu
Gminy w Sławnie tj. Panią Halinę Biskup i Panią Danutę Urbańczyk.
Zamówienie dotyczyło:
1/ rozwoju zorganizowanych form opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym poprzez utworzenie i prowadzenie świetlicy
przedszkolnej oraz prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży,
2/ organizowanie aktywnych form spędzenia wolnego czasu
dzieci i młodzieży poprzez:
 organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 zapewnienie integracji młodzieży w różnym wieku z terenu
gminy poprzez zorganizowanie mitingu sportoworekreacyjnego
 rozwijanie aktywności młodzieży w zakresie sportów
pożarniczych oraz umacnianie umiejętności pracy w grupie
poprze zorganizowanie młodzieżowych zawodów sportowopożarniczych,
 przeprowadzenie szkolenia sportowego i treningów
w zakresie lekkiej atletyki i kolarstwa – zorganizowanie
zawodów w tych dyscyplinach.
Druga część spotkania została przeprowadzona w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kunicach. Gości powitała Pani Dyrektor Beata
Chrustowicz, a następnie głos zabrał Pan Stefan Mazur- były Dyrektor
Szkoły. Pan Mazur zaprosił wszystkich do Izby Pamięci i Tradycji, gdzie
zapoznał uczestników z wydarzeniami nawiązującymi nie tylko do tradycji
szkoły, jej patronów ale też do działań patriotycznych związanych
m.in. z działalnością Hubala.
Ponadto uczestnicy spotkania obejrzeli z niemałym zachwytem
występ Folklorystycznego Zespołu Dziecięcego KUNICZANKA, którego
działalność została zainicjowana ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Priorytet 2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich – Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie
2.1 – Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe
życie. Dofinansowanie projektu pt. „Działamy razem” ze środków
Unii Europejskiej było w wys. 55.000,00 zł.

Na zakończenie szkolenia Pani Dyrektor Szkoły zaprosiła
wszystkich na uroczysty obiad, który zakończył spotkanie w GMINIE
SŁAWNO.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele prasy lokalnej Tygodnika Opoczyńskiego oraz Telewizji Lokalnej upamiętniając dzień
8 stycznia 2009r. poprzez ukazanie się artykułu w prasie i prezentację filmu
wśród społeczności powiatu opoczyńskiego.

