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POWIAT DZIAŁDOWSKI

ZSZ nr 1 w Działdowie po termomodernizacji

Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy powiatu

Starosta Działdowski Marian Janicki

Przebudowa drogi powiatowej 
Uzdowo - Kramarzewo

ZS w Gródkach po termomodernizacji

Dobiega końca budowa sali gimnastycznej 
przy ZS w Lidzbarku

W ZS w Malinowie trwa modernizacja 
i doposażanie pracowni

Analizator biochemiczny zakupiony
dla potrzeb SP ZOZ w Działdowie

Poprawa infrastruktury
społecznej i drogowej

Od wielu już lat samorząd powiatu dział-
dowskiego realizuje projekty dofinansowy-
wane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego związane m.in. z przebudową dróg po-
wiatowych, zakupem wyposażenia
medycznego dla szpitala, sprzętu dydaktycz-
nego, komputerowego dla szkół. Obecnie trwa
II etap przebudowy drogi powiatowej
Nr 1254N Tuszewo (granica powiatu) - Trusz-
czyny - Dębień nr działki 146, 32 w km
6+749÷11+073 dług. 4,324 km, a także II
etap przebudowy dróg powiatowych nr 1255N
i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowo-
ści Płośnica. Dobiegają również końca reali-
zacje projektów związanych z zakupem
sprzętu medycznego dla Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dział-
dowie oraz modernizacją i doposażeniem
pracowni gastronomicznych i hotelarskich w
Zespole Szkół w Malinowie, jak również z wy-
posażeniem dwóch pracowni komputerowych
w Technikum nr 1 w Działdowie (w Zespole
Szkół nr 1 w Działdowie). Powyższe inwesty-
cje zostaną ukończone w bieżącym roku. 

Wiele powiatowych inwestycji dotyczy po-
prawy infrastruktury społecznej, tj. termomo-
dernizacji Zespołu Szkół w Gródkach i
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdo-
wie czy też budowy hali sportowej przy Ze-
spole Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie.
Przy dofinansowaniu ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej budowana jest sala
gimnastyczna przy Zespole Szkół w Lidzbarku,
której ukończenie nastąpi w okresie wakacyj-
nym. W najbliższych latach planowana jest na-
tomiast budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Malinowie. 

Powiat od lat pozyskuje też środki z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych na lata 2008-2011. W bieżącym roku
przebudowywana jest droga powiatowa
nr 1544N, na odcinku Uzdowo - Kramarzewo
w km 0+000 – 2+925 o długości 2,925 km. Po-
wiat korzysta także ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-
2013. Projekty dofinansowywane z tego fun-
duszu są realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Działdowie, a także Zespół Szkół w Lidz-
barku.

Wspieranie aktywności
zawodowej

PUP w Działdowie nadal realizuje 2 pro-
jekty w ramach PO KL, Priorytet 6 Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspie-
ranie aktywności zawodowej w regionie. Pro-
jekt systemowy „Unia – Nowe szanse, nowe
perspektywy”, finansowany w 100% ze środ-
ków Funduszu Pracy będących w dyspozycji
Samorządu Województwa, jest realizowany w
okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2013 r. Na każdy
rok jego realizacji składany jest wniosek o do-
finansowanie. Celem projektu jest wzrost ak-
tywności zawodowej i zatrudnienia
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.
W 2008 r. wartość projektu wyniosła
3 000 000 zł. Wsparciem zostały objęte
353 osoby bezrobotne, w tym: 250 skierowano
do odbycia stażu u pracodawców, 103 przy-
znano środki na podjęcie działalności gospo-
darczej. W 2009 r. projekt opiewał na
2 500 000 zł. Wsparcie uzyskały 183 osoby bez-
robotne: 123 skierowano na staż, 60 udzielono
dotacji. W 2010 r. wartość projektu to
3 625 000 zł. Wsparciem objęto 289 bezrobot-
nych: 200 skierowano na staż, 89 przyznano
dotacje. W 2011 r. wartość projektu to
1 995 300 zł. Wsparcie przewidziane jest dla
162 bezrobotnych: 156 odbędzie staż, 6
otrzyma dotacje na działalność gospodarczą. 

Drugi projekt „Powiatowy Urząd Pracy w
Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobot-
nych” jest projektem konkursowym, którego
okres realizacji to 1.05.2008 r. -31.05.2015 r.
Całkowita wartość - 706 620,62 zł, w tym dofi-

nansowanie - 600 627,52 zł, a 105 993,10 zł
wkład własny. Celem projektu jest wzrost
kompetencji i jakości usług świadczonych
przez PUP w Działdowie poprzez zatrudnie-
nie 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodo-
wego, przeszkolenie 24 kluczowych
pracowników urzędu i podjęcie nauki w syste-
mie szkolnym przez 19 pracowników Centrum
Aktywizacji Zawodowej.

Integracja społeczna
PCPR w Działdowie w 2011r. przystąpiło do

realizacji 2 przedsięwzięć „Razem ku samo-
dzielności” i „Aktywność się opłaca - dziś
szkolenie jutro praca”. Projekt systemowy
„Razem ku samodzielności” jest współfinan-
sowany ze środków EFS w ramach PO KL,
Priorytet 7 Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie ak-
tywnej integracji. Łączna wartość przedsięw-
zięcia to 157 714 zł, w tym: 134 056,90 zł z EFS
(85% wartości projektu), 335,10 zł dotacja z
budżetu państwa, 23 322 zł wkład własny wy-
datkowany ze środków PFRON. Projekt jest
realizowany od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności
społeczno-zawodowej niepełnosprawnych i
młodzieży przebywającej w rodzinach zastęp-
czych i placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych z terenu powiatu działdowskiego,
umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w
życiu społecznym i zawodowym. W ramach
projektu systemowego od 1.04.2011 r. PCPR
utworzyło i wyposażyło stanowisko pracy do-
radcy ds. osób niepełnosprawnych.

Wsparciem objęto 39 osób i podzielono na
3 grupy 13-osobowe. Pierwszą grupę stanowi
młodzież od 15 do 24 r.ż. z rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zos-
tała ona objęta kontraktami socjalnymi. Formy
wsparcia zaplanowane dla tej grupy to: wyjazd
aktywizująco-motywujący, grupowe i indywi-
dualne poradnictwo psychologiczne, porad-
nictwo z doradcą zawodowym, spotkania na
temat „Edukacji seksualnej” i „Pogadanki o
dopalaczach”, warsztaty treningu asertywno-
ści, wyjazd integracyjny z treningiem komuni-
kacji interpersonalnej i autoprezentacji. Drugą
i trzecią grupę stanowią osoby niepełnos-
prawne w wieku aktywności zawodowej, które
zostały objęte kontraktami socjalnymi i umo-
wami PIN (Program Integracji Niepełnos-
prawnych). Wsparcie dla grupy drugiej to:
grupowe i indywidualne poradnictwo psycho-
logiczne oraz poradnictwo z doradcą zawodo-
wym. Dla grupy trzeciej przewidziano
grupowe i indywidualne poradnictwo psycho-
logiczne. Dla grupy drugiej i trzeciej przewi-
dziano piknik integracyjny i turnus
rehabilitacyjny. Udział w projekcie zakończy
się dla uczestników certyfikatem i konferen-
cją.

Drugi projekt - konkursowy „Aktywność się
opłaca - dziś szkolenie jutro praca” jest reali-
zowany w ramach PO KL 2007-2013, Priory-
tet 7 Promocja integracji społecznej, Działanie
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnie-
nie sektora ekonomii społecznej. Łączna war-
tość projektu – 205 968,18 zł, w tym: EFS
175 072,95 zł (85% wartości projektu), dota-
cja z budżetu państwa 30 895,23 zł (15%).
Okres jego realizacji to 1.04.2011 r.–
31.05.2012 r. Celem projektu jest zaktywizo-
wanie społeczno-zawodowe i integracja
społeczna 30 osób w wieku aktywności zawo-
dowej uzależnionych i współuzależnionych od
alkoholu z terenu powiatu działdowskiego.
Wybrane osoby zostaną objęte: grupowym i in-
dywidualnym poradnictwem psychologicznym,
poradnictwem z doradcą zawodowym, warsz-
tatami z zakresu asertywności, rozwiązywania
problemów, komunikacji niewerbalnej,
dwoma wyjazdami i szkoleniami zawodowymi.
Udział w projekcie zakończy się zaświadcze-
niem o ukończeniu kursu zawodowego i kon-
ferencją.


