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Pcelem projektu jest objęcie wsparciem minimum 80 rodzin w tym nie mniej niż 250 osób  z grona 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zaplanowane w projekcie zadania. 
Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie poradnictwa psychologicznego 
a także innego indywidualnego poradnictwa specjalistycznego a także możliwość udziału 
w szkoleniach i warsztatach z zakresu kompetencji społecznych, szczególnie dla rodzin, w których 
występują dysfunkcje w zakresie szeroko pojętego życia rodzinnego i norm społecznych. 
Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Lipinki i obejmie 250 osób zamieszkujących 
ten teren w okresie 15 miesięcy.

i
Wartość projektu: 3 110 040,75 zł
Wnioskowane dofinansowanie (92,44 %): 2 874 790,77 zł
w tym współfinansowanie UE: 2 643 543,77 zł
Wkład własny Gminy Lipinki (7,56 %): 235 250,00 zł
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2022 roku - 30 września 2023 roku

Gmina Lipinki realizuje 
projekt dofinansowany z funduszy 
europejskich pn. Ogrody dzieciństwa II
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wsparcia dziennego dla grupy 200 osób 
do 18 roku życiu z obszaru terenu Gminy Lipinki poprzez zwiększenie liczby miejsc w Placówce 
Wsparcia Dziennego w Lipinkach oraz poszerzenie oferty wsparcia PWD. 
Dzięki temu wsparciem zostanie objętych minimum 80 rodzin w tym minimum 
50 uczestników dorosłych (35 K i 15 M) i 200 uczestników do 18 roku życia (105 K i 95 M) 
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie 
gminy Lipinki. Projekt będzie realizowany w okresie 36 miesięcy. Zaplanowane w projekcie 
działania są ukierunkowane na zwiększenie zdolności rodzin do funkcjonowania w społeczne 
i zminimalizowania ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 643 543,65 PLN

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

Działalność opiekuńczo - wychowawcza PWD;
Wsparcie specjalistyczne dla uczestników projektu z deficytami;
Organizowanie pomocy w nauce;
Rozwijanie zainteresowań uczestników projektu;
Organizacja wyjazdów edukacyjnych;
Organizacja kolonii;
Zapewnienie ciepłego posiłku;
Inne działania wynikające z diagnozy potrzeb UP.
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