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UCHWAŁA NR I 2021

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim

Zachodnim na lata 2021 — 2030”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku art. 112 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.),
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

5 1. Przyjmuje się „Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim
Zachodnim na lata 2021 — 2030” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

5 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.

5 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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I. WPROWADZENIE

Jednym z podstawowych zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej jest

integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem

podejmowanych działań powinno być wsparcie i umożliwienie w/w osobom przezwyciężenie

trudnych sytuacji życiowych. W obszarze tym potrzebne są często innowacyjne metody,

szeroka współpraca wielu podmiotów. Szanse takie stwarza Program Aktywnośęi Lokalnej,

który wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup

społecznych oraz wyznacza kierunek działań w zakresie aktywizacji lokalnej mieszkańców

Powiatu Warszawskiego Zachodniego, wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej

na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

Program Aklywności Lokalnej jesi odpowiedzią na cel, jaki zasŁał określony

w Strategii Lizbońskiej i dotyczy spójności społecznej - jest to kształtowanie aktywnego

państwa. W tym wymiarze „konieczne staje się, więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz

kapitał społeczny, czyli inwestowanie i budowanie związków między nimi, w ich wzajemne

zaufanie, zaangażowanie w sprawy wspólnoty, więc to, co jest na równi z kapitałem

finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, przynależności

i zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa”.

Zgodnie z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia ł2 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.

z 2020 r. poz. 1876 z pożn. zm. )„ Rada Powiatu biorąc pod uwagę potrzeby pomocy społecznej

opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w oparciu o opracowaną diagnozę

potrzeb w zakresie pomocy społecznej należącej do właściwości powiatu oraz wsparcia osób

niepełnosprawnych opracowało niniejszy program.

Program Aktywności Lokalnej to szereg działań realizowanych na rzecz aktywizacji

społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Działania te mają na celu

udzielenie wsparcia nakierowanego na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu

społecznym, zwłaszcza grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założenia niniejszego

programu wynikają z analizy problemów społecznych występujących na terenie Powiatu

Warszawskiego Zachodniego, ale także stanowią uzupełnienie Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 202ł-2030.
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Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami

zawartymi w dokumentach strategicznych, takich jak:

• Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

• Powiatowym Programie Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

O Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej,

O Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie.

Program Aktywności Lokalnej jest niezbędnym dokumentem do realizacji projektów

współfinansowanych ze środków UE. Założenia przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej są

zgodne z nadrzędnymi dokumentami kreującymi politykę społeczną Unii Europejskiej

i politykę społeczną na poziomic krajowym, rcgionalnym, lokalnym.

II. DIAGNOZA

Powiat Warszawski Zachodni ma 118 613 mieszkańców, z czego 51,9% stanowią

. kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosłao 23,3%. Średni

wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców

województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej

Polski. Prognozowana liczba mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego w 2050 roku

wynosi 140 253, z czego 72 672 to kobiety, a 67 581 mężczyźni (stan na 31.12.2019 roku).

Wśród mieszkańców Powiatu znajdują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

tj. osoby nie~ełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych, a także osoby wymagające

indywidualnej pomocy i wsparcia ze strony powołanych w tym celu instytucji np. rodziny

zastępczej, które nie potrafią samodzielnie poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Do najczęściej występujących problemów społecznych dotykających klientów

PCPR należą:

1) niepełnosprawność,

2) niewydolność opiekuńczo —wychowawcza,
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3) niskie kompetencje społeczne i zawodowe oraz ograniczone zaangażowanie

w rozwiązywanie własnych problemów.

W ciągu całego 2020 roku, w Powiecie Warszawskim Zachodnim funkcjonowały

122 rodziny zastępcze, gdzie umieszczonych było 176 dzieci. Pomocą objętych zostało również

41 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz z placówek opiekuńczo-

wychowawczych.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu

Warszawskiego Zachodniego na przestrzeni lat przedstawia poniższa tabela:

Lp. Liczba dzieci iv rodzinach: 2018r. 2019r. 2024k.

1. Spokrewnionych 84 84 84

2. Niezawodowych 70 70 58

3. Zawodowych 13 8 5

4. Zawodowych typu specjalistycznego 5 4 4

5. Zawodowych typu pogotowia rodzinnego 8 6 5

6. Rodzinnych domach dziecka 21 23 20

Źródło: opracowanie własne

Nie można pomijać faktu, że istnieje jeszcze jeden wskaźnik analizowanego

zagadnienia, a mianowicie liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - zarówno

rodzinnej, jak i instytucjonalnej - pochodzących z terenu Powiatu Warszawskiego

Zachodniego, a przebywających zarówno na terenie PWZ, jak i poza nim. Powyższa kwestia

przedstawia się następująco:

Tabela 1. Liczba dzieci iv latach 2018-2020 (w ciągu całego roku)
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Liczba dzieci skierowanych
do pieczy zastępczej

z terenu PWZ w:

2018r 2019r 2020r

Liczba dzieci
przebywających w pieczy
zastępczej z terenu PWZ

(w ciągu całego roku)

2018r. 2019r. 2020r.

Wskazane dane przesiawiają realną skalę problemu, z jakim na co dzień mierzą

się pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz pracownicy Powiatowego Centrum

Pomocy Rodziny - wskazują na m.in. bardzo duża liczbę rodzin, które borykają

się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, uzależnieniami itp., które w konsekwencji

doprowadzają do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie kwartalnych informacji o realizacji zadań na rzecz mieszkańców Powiatu

Warszawskiego Zachodniego z zakresu orzekania o niepełnosprawności, otrzymywanych

z Powiatowego Zespohi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim

w 2020 roku wiadomo, iż złożono ogółem 1 002 wnioski o orzeczenie o niepełnosprawności

oraz 290 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Warszawskim Zachodnim jest coraz

wymagają kompleksowego systemu wsparcia i

poziomie. W Powiecie

więcej osób niepełnosprawnych, które

pomocy w pełnieniu swoich ról spolecznych, w

Tabela 2. Liczba dzieci iv pieczy zastępczej pochodzących z terenu PWZ (również
iv innych po”viatach)

Lp. Piecza zastępcza

Źródło: opracowanie własne

1. Rodzinna 45 28 20 201 241 195

2. Instytucjonalna 15 18 23 50 „77 81

Razem 60 46 43 251 318 276

Ogółem w 2020 roku . tr~ 1 612 wniosków i wydano 979 orzeczeń

o niepełnosprawności i 296 legitymacji. W porównaniu z rokiem 2019, w którym rozpatrzono

ogółem 1 769 wniosków i wydano 995 orzeczeń o niepełnosprawności i 435 legitymacji,

nieznacznie spadła liczba złożonych wniosków. Analogicznie spadła również liczba wydanych

orzeczeń, a także liczba wydanych legitymacji. Wniosek z przedstawionych danych jest

następujący: z roku na rok przybywa osób le&itymujących się orzeczoną

niepełnosprawnością wartości określające ten stan są do siebie bardzo zbliżone

w poszcze2ólnych latach i utrzymują się na dość wysokim
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codziennym funkcjonowaniu, zaspokojeniu bieżących potrzeb, szczególnie potrzeb

społecznych — przynależności, akceptacji.

Osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Powiecie Warszawskim Zachodnim przybywa.

Jest to widoczne w szczególności, jeśli chodzi o stopnie niepełnosprawności. Z roku na rok

wzrasta liczba osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co obrazuje

poniża tabela:

Tabela 3. Liczba wydanych orzeczeń

Źródło: opracowanie własne

Powyższe dane ukazują nam skalę

zmagał się Powiat i Gminy PWZ.

niepełnosprawność, nie dotyczy ona

potrzeb, z jakimi być może w niedługim czasie będzie

Nie można zapominać o tym, że tam gdzie pojawia się

jedynie pojedynczej osoby, ale całej rodziny.

Poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej, Powiat Warszawski Zachodni chce

wspierać lokalny kapitał ludzki, w tym również w oparciu o Program Operacyjny Kapitał

Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Cele Programu Aktywności Lokalnej

programowymi wyższego rzędu i z problemami

obowiązującej Strategii i innych programów.

zostały skorelowane z dokumentami

społecznymi wynikającymi z aktualnie

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest ogólnie rozumiana poprawa sytuacji społeczności

lokalnej poprzez wyeliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego,

aktywizacja społeczna oraz rozwiązywanie problemów konkretnej grupy społecznej:

Liczba orzeczeń wydanych w latach 2017-2020
dla mieszkańców PWZ

2017 2018 2019 2020 Razem

znaczny 228 238 321 257 1044

umiarkowany 380 375 440 421 . 1616

Razem 608 613 761 678 2660
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„ Wzrost aktywności społeczno - zawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków

placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych, jak również wychowanków

innych placówek i ich otoczenia,

. Podniesienie poziomu umiejętności społeczno-zawodowych dla osób

z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

* Wzmocnienie funkcjonowania rodzin zastępczych.

Cele szczegółowe:

. Podejmowanie inicjatyw na rzecz podniesienia jakości życia i świadomości obywatelskiej

społeczności lokalnej Powiatu.

• Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,

terapeutycznej, prawniczej dla rodżin znajdujących się w trudnej sytuacji opiekuńczo

wychowawczej, zdrowotnej, społeczno- zawodowej mieszkańców Powiatu.

• Stworzenie płaszczyzny dialogu społecznego. Wypracowanie modelu działań

środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji, organizacji

pozarządowych oraz osób niezrzeszonych pragnących działać na rzecz środowisk

potrzebujących wsparcia.

• Prowadzenie działań aktywizacyjnych integracyjnych adresowanych do osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym w tym: osób niepełnosprawnych, osób usamodzielnianych,

wychowanków rodzin zastępczych, osób w sytuacjach kryzysowych oraz osób z ich

. otoczenia.

. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych z terenu Powiatu.

* Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu osób

i rodzin.

• Edukacja społeczna i obywatelska w tym organizowanie spotkań, konsultacji.
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IV. PLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej planuje się realizację następujących
działań:

1) Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących, edukacyjnych,

zdrowotnych, sportowych i integrujących społeczność lokalną.

2) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością.

3) Prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego.

4) Współpraca międzysektorowa, w szczególności na linii instytucji samorządowych

oraz jednostek pozarządowych i społeczności lokalnych

5) Szkolenia dla rodzin zastępczych.

6) Organizowanie Warsztatów Umiejętności Wychowawczych.

7) Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych.

8) Inne działania wynikające z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programów:

• Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

• Powiatowego Programu Działania Na rzecz Osób Niepełnosprawnych,

• Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,

• Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony

Ofiar Przemocy w Rodzinie.

V. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez:

1. Otwartość społeczeństwa i instytucji na potrzeby środowiska lokalncgo.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - objęcie Programem w pierwszej

kolejności osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Współdziałanie instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

4. Zaangażowanie lokalnych partnerów na rzecz realizacji Programu.

5. Podejmowanie działań wielokierunkowych.
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VI. CZAS REALIZACJI PROGRAMU

Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany w latach 2021 — 2030 według możliwości

organizacyjno — kadrowych i dostępności środków UE i innych źródeł Enansowania.

VII. ADRESACI PROGRAMU

Program Aktywności Lokalnej kierowany jest do mieszkańców Powiatu

Warszawskiego Zachodniego - osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, której nie

są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości m. in. klientów

pomocy społecznej, osób wykluczonych społecznie, bądź Leż zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

Program Aktywności Lokalnej w szczególności jest kierowany do:

• wychowanków pieczy zastępczej lub innych placówek przygotowujących się

do usamodzielnienia,

+ osób z otoczenia usamodzielniających się wychowanków z różnych form pieczy

zastępczej,

. osób niepełnosprawnych o niskiej aktywności społeczno-zawodowej, w tym również

z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z ich otoczenia, będących uczestnikami zajęć

np. Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej itp.

• osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub dotyczących rodzin

w kryzysie, zwłaszcza rodzin niepełnych lub wielodzietnych,

• rodzin zastępczych oraz ich otoczenia.

VIII. METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI
PROGRAMU

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:

1) środowisko”vej pracy socjalnej, która jest działaniem realizowanym przez pracownika

socjalnego, koordynatora lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez
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pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu

celowi,

2) instrumentów aktywnej integracji, będących zespołem instrumentów

aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej społecznej

realizowanych przez PCPR. Działania te mają na celu doprowadzenie osób

wykluczonych do powrotu na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem,

poprzez przywrócenie możliwości zatrudnienia, uzyskania wsparcia oraz

wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w dostępie

do informacji o uprawnieniach i usługach społecznych.

3) działań o charakterze środowiskowym, stanowiących inicjatywy integracyjne

obejmujące przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów

środowiskowych, np. spotkanie z grupami docelowymi oraz przygotowanie raportów

dotyczących potrzeb i zasobów danej społeczności; edukację społeczną i obywatelską,

w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych

dla mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze

integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, czy turystycznym.

4) działań o charakterze integracyjnym, oraz działania wynikające z ustaw:

- o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1867 z późn.zm.)

- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

(Dz.U z 2020, poz. 426 z poźn.zm.)

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2020 poz. 821)

- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020, poz. 218 późn.zm.)

IX. REALIZATORZY PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim

Zachodnim, które będzie inicjować partnerstwo lokalne polegające na współpracy podmiotów

na rzecz realizacji Programu przy efektywniejszym wykorzystaniu istniejących zasobów.

Nie musi to być partnerstwo projektowe w rozumieniu zasad.
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X. PARTNERZY

Prawidłowa realizacja Programu Aktywności Lokalnej możliwa będzie dzięki ścisłej

współpracy następujących instytucji m.in:

1. Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

2. Powiatowego Urzędu Pracy w Powiecie Warszawskim Zachodnim,

3. Placówki Opiekuńczo — Wychowawczej Nr I w Błoniu,

4. Placówki Opiekuńczo — Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie Leśnym,

5. Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

6. Placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych z terenu PWZ,

7. Domów Pomocy Społecznej z terenu PWZ,

8. Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach,

9. Organizacji pozarządowych i kościelnych,

10. Innych podmiotów.

XI. PRZEWIDYWANE EFEKTY

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Integracja społeczności lokalnej i grup społecznych z otoczeniem.

2. Rozeznanie potrzeb i problemów wybranych grup społecznych.

3. Usprawnienie przeplywu i dostępu do informacji.

4. Planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców.

5. Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów.

6. Poszerzenie oferty działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

7. Wzrost pocźucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy

w niej zachodzące.

8. Powstawanie grup samopomocowy.

9. Aktywizacja i poprawa funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Zapewnienie wysokiej jakości realizowanych działań.
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XII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

Do podstawowych źródeł finansowania działań podejmowanych w ramach Programu

Aktywności Lokalnej należy zaliczyć;

1. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego,

2. Środki własne budżetu powiatu,

3. Środki budżetu państwa,

4. Inne źródła

Szczegółowe działania realizujące cele programu oraz harmonogram realizacji zostanie

ustalony we wniosku o dofinansowanie projektów lub innych wnioskach składanych

np. w ramach programów rządowych i działaniach inicjowanych przez realizatora programu.

Realizacja programu uzależniona jest od pozytywnej akceptacji poszczególnych projektów.

XIII. ZASADY MONITOROWANIA

Monitorowanie projektu odbywać się będzie w trakcie realizacji poszczególnych

projektów. Celcm obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawiają się podczas

realizacji działań w poszczególnych projektach. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą dokonywane zmiany

w przyjętych złożeniach lub metodach pracy. Sprawozdanie z realizacji programów

realizowanych w ramach programu aktywności lokalnej, zostaną przedstawione w corocznym

sprawozdaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

XIV. PODSUMOWANIE

Zadaniem Programu Aktywności Lokalnej jest wyeliminowanie czynników

prowadzących do wykluczenia społecznego, aktywizacja społeczna oraz rozwiązywanie

problemów konkretnej grupy społecznej tj. środowiska rodzin zastępczych, wychowanków

pieczy zastępczej i ich rodziców biologicznych, uczestników WTZ, ŚDS, osób

niepełnosprawnych. Program daje możliwość stworzenia oferty działań skierowanych
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do wytypowanych beneficjentów, która jest możliwa do realizacji jedynie dzięki różnym

źródłom finansowania.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie
przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim

na lata 2021 — 2030

Na podstawie art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z pożn. zm. )„ Rada Powiatu biorąc pod uwagę

potrzeby pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy

pomocy społecznej, m.in. programu aktywności lokalnej.

Program Aktywności Lokalnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na lata 2021 —

2030 to szereg działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania

problemów społeczności lokalnej. Działania te mają na celu udzielenie wsparcia

nakierowanego na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym,

zwłaszcza grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założenia niniejszego programu

wynikają z analizy problemów społecznych występujących na terenie Powiatu

Warszawskiego Zachodniego, ale również stanowią uzupełnienie Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2030.

Program Aktywności Lokalnej na lata 2021-2030 jest kontynuacją działań podejmowanych

i realizowanych w latach poprzednich.
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