
PLAN ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNIA

Kwiecień 2022

Data Temat Odbiorca

01.04.2022r.
-

30.04.2022r.

Kampania   promocyjna mająca na celu pozyskanie
Wolontariuszy do ścisłej współpracy z Centrum Usług

Społecznych w gminie Czarnia.
Społeczność lokalna gminy Czarnia

01.04.20222r. II Spotkanie w ramach prac roboczych w związku z projektem
„Bon dla Seniorów”. Określenie potrzeb i oczekiwań seniorów.

Seniorzy z gminy Czarnia, 
Kierownik Klubu Seniora w Czarni oraz

Klubu Seniora w Długiem

04.04.2022r.
-

29.04.2022r.

„Miej wpływ na to co się dzieje w Twojej okolicy”- kampania
promocyjna mająca na celu znalezienie wśród mieszkańców

gminy, nowych pomysłów na animację lokalną
Społeczność lokalna gminy Czarnia

08.04.2022r.
Spotkanie  w ramach przyznanego bonu społecznego „Bon dla

Seniorów” - ustalenie kolejnych kroków realizacji projektu
oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji. 

Seniorzy z gminy Czarnia, 
Kierownik Klubu Seniora w Czarni oraz

Klubu Seniora w Długiem

11.04.2022r.
Utworzenie na potrzeby przeprowadzanych na terenie gminy
Czarnia przedsięwzięć - grupy wolontarystycznej w mediach

społecznościowych (Facebook).
Społeczność lokalna gminy Czarnia

12.04.2022r.

Kampania edukacyjna 
Cykl Szkoleń online przygotowany przez Stowarzyszenie

Centrum Wolontariatu pd. „Dobry wolontariat krok po kroku
– budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach

pozarządowych”. 

Stowarzyszenia z terenu gminy Czarnia
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14.04.2022r.
II Spotkanie  w ramach przyznanego bonu społecznego „Bon
dla Seniorów” - gromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz

podsumowanie działań

Seniorzy z gminy Czarnia, 
Kierownik Klubu Seniora w Czarni oraz

Klubu Seniora w Długiem

20.04.2022r.  Zbiórka funduszy na rzecz pogorzelców z miejscowości Cyk Społeczności lokalna gminy oraz inni
zainteresowani.

22.04.2022r Światowy Dzień Ziemi z Fundacją Kwietna – doniczkowe
nanołączki (pakiety nasion dla mieszkańców) Społeczność lokalna gminy Czarnia

22.04.2022r.
Warsztaty umiejętności wychowawczych – zajęcia grupowe w

SP w Surowem dla rodziców i opiekunów.
Rodzice i opiekunowie dzieci w wieku

szkolnym z terenu gminy Czarnia

22.04.2022r.

Spotkanie w ramach prac roboczych w związku z projektem
„Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów”. Określenie

rodzaju pakietu edukacyjnego oraz zakresu tematycznego
wykładów,.

Seniorzy z gminy Czarnia, 
Kierownik Klubu Seniora w Czarni oraz

Klubu Seniora w Długiem

26.04.2022r.
Spotkanie z przedstawicielami firmy Szkoleniowej PREME z

Ostrołęki, na którym zostaną przedstawione formy i
możliwości podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji.

Społeczność lokalna gminy Czarnia

26.04.2022r.
-

29.04.2022r

Badanie ankietowe mające na celu poznanie oczekiwań
mieszkańców gminy w zakresie animacji lokalnej społeczności.

Społeczność lokalna gminy Czarnia

27.04.2022r.
-

29.04.2022r

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ Podprogram 2021
- remiza strażacka w Czarni

Osoby zakwalifikowane do programu z
terenu gminy Czarnia
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