Załącznik nr 1 do Ogłoszenia E.524. 1 .2021 Wójta Gminy Dywity
z dnia 12 .02.2020r.

Prowadzenie Izby Pamięci Marii Zientary –Malewskiej w Brąswałdzie
w okresie 01.04.2021 r. -31.12.2021r.
Specyfikacja
1. Oprowadzanie po Izbie, przyjmowanie grup zwiedzających – co najmniej
trzy razy w miesiącu- (oferta adresowana do grup zorganizowanych przede
wszystkim szkół, termin uzgadniany telefonicznie);
- Izba jest dostępna dla zwiedzających w każdy czwartek w godz. 14.00-18.00
oraz w soboty po uprzednim powiadomieniu.
2. Utrzymanie porządku i czystości w Izbie Pamięci.
3. Doposażenie Izby - zakup doposażenia do zaplecza kuchennowarsztatowego.
4. Organizacja Regionalnego Konkursu Recytatorskiego im. Marii ZientaryMalewskiej.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia E.524. 1 .2021 Wójta Gminy Dywity
z dnia 12 .02.2021r.

Prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry z zespołem ” Spręcowia”
w Spręcowie 02.09.2021 – 31.12.2021
Specyfikacja

1. Poprowadzenie zajęć tanecznych młodszej grupy 1raz w tygodniu
po 2 godz.
2. Poprowadzenie zajęć tanecznych starszej grupy 1 raz w tygodniu
po 2 godz.
3. Prowadzenie zajęć tanecznych grupie seniorów 1 raz w tygodniu
po 1 godz.
4. Poprowadzenie zajęć orkiestry 1 raz w tyg. po 1 godz.

WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia E.524.1.2021 Wójta Gminy Dywity
z dnia 12.02.2021r.

Organizacja II Gminnego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
w okresie 01.10.2021 – 15.12.2021r.
1. Zebranie informacji na temat osób z niepełnosprawnościami na terenie
Gminy Dywity.
2. Przygotowanie zaproszeń i dostarczenie ich do rodzin, w których znajdują
się osoby z niepełnosprawnościami.
3. Przygotowane kilkugodzinnego Forum, w trakcie którego będą poruszane
następujące tematy:
-inicjowanie

działań

niepełnosprawności

i

zmierzających
likwidowania

do
barier

ograniczenia

skutków

utrudniających

osobom

z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w społeczeństwie;
-współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na
rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz monitorowanie ich aktywności na
rzecz mieszkańców gminy;
-współpraca z pełnomocnikami do spraw osób z niepełnosprawnościami;
-zorganizowanie spotkania z osobą z niepełnosprawnością, która osiągnęła
sukces zawodowy czy artystyczny;
- zaproszenie psychologów, trenerów (coach’ów) interpersonalnych;
-zaproszenie
przedsiębiorców,
którzy
zatrudniają
osoby
z niepełnosprawnościami, poruszenie tematyki pracy zawodowej osób
ze szczególnymi potrzebami;
-analiza podjętych na przestrzeni roku działań, w obszarze dostępności dla
osób ze szczególnymi potrzebami.
4. Przygotowanie poczęstunku.
WÓJT GMINY
(-) Daniel Zadworny

