Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” nr POWR.02.08.00-00-0054/20
w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Szanowni Mieszkańcy Gminy Alwernia!
Od niemal trzydziestu lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni obejmuje zakresem
swoich działań osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby starsze i samotne. Realizuje również pomoc finansową i materialną
z zakresu szeroko rozumianej polityki prorodzinnej oraz poszerza wciąż swoją ofertę usług
specjalistycznych przy wsparciu pozyskiwanych z funduszy europejskich środków finansowych.
Jednak życie wszystkich nas się zmienia, a potrzeby społeczeństwa wciąż rosną.
Ponieważ za swoją misję Gmina Alwernia przyjęła „zapewnienie właściwego standardu życia
mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa społecznego oraz życie wolne od zagrożeń”, jednym
z kroków, aby tę misję realizować, jest zwiększenie jakości usług świadczonych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Alwerni na rzecz naszej małej społeczności, by Gmina w sposób kompleksowy
mogła odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych.
W związku z powyższym w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia”
w roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni, jako drugi ośrodek w Województwie
Małopolskim przekształca się w CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH.
Aby nasze działania były odpowiedzią na jak najszerszy zakres Państwa potrzeb, zwracamy
się zatem z uprzejmą prośbą do wszystkich Mieszkańców Gminy Alwernia w wieku od 15-tego
roku życia o wypełnienie krótkiej ankiety (link poniżej) mającej na celu rozpoznanie problemów
i potrzeb w Naszej Gminie.
Państwa wskazówki będą nieocenioną pomocą w planowaniu i realizowaniu usług na rzecz
naszej społeczności.
Zmieniamy się dla Was!

Ponieważ zależy nam, aby jak największa liczba mieszkańców Naszej gminy uczestniczyła
w badaniu opinii, bardzo prosimy o udzielenie pomocy wszystkim osobom, które mają problem
z dostępem do Internetu lub trudności z obsługą ankiety.
Prośbę kierujemy szczególnie do osób młodych, aby zaangażowali także swoich rodziców,
dziadków i sąsiadów, tak aby ich propozycje mogły przyczynić się do zaplanowania dobrych rozwiązań
dla Nas wszystkich.
Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.
Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5z3cMWZnIpQmZpVabxWxdSPCx4Ql4
MxvW-y2mYxjPd8w9zA/viewform?usp=sf_link
Termin składania ankiet upływa 28 lutego 2021 r.
Z góry dziękujemy!
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