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Biuro Obslugi Ruchu Turystycznego
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41 - 3oo Dąbrowa Górnicza

REFERENCJE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku w rermach realizow:rnego
projektu systemowego ,Na jutro pracujemy juŻ dziś Program na rzecz osób
nicpcłn<lsprawnych i os<ib zagr<>ż<>nych wykluczcniei:t społecznym z P<>wiatu Turcckiego'',
wspołfinansowancgo Zc Środkow Unii Europcjskiej (Priorytct VlI Promocja integracji
społecznej , Działan'l'e 7.I Rozwoj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwoj i Upowszechnianie akty.wnej integracji przęZ powiatowe centra pomocy
rodzinie) w ramach truropcjskiego Funduszu Społecznego nawiązało współpracę z Biurcm
Obsługi Ruchr-r Turystycznego ,,ALL - ToURIST" zDąbrowy (irirniczej.
Wspołpraca z Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego ,,ALL - TOURIST'' polegała
na Zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch 14 _ dniowych turnusów rehabilitacyjnych
ogtilnousprawniających Z prOgramem rckreacyjno - wypoczynkowym' gruprlwymi
z psychologiem i doradcą zawodowym oraz kursem komputerowym dla 93 osob
nicpcłnosprawnych i ich opiekLlnow (łącznie 132 osoby) w okresach:
2T.o7.2o14r. - 03.08.2014r. dla 47 osób niepełnosprawnych i 13 opiekunów,
- 04.oB.2O14r. _ 17.oB.2o 14r. dla 46 osób nicpcłnosprawnych i 26 opiekunow.
Usługa z<-;stała wykonana w sposrlb profcsjonalny' prawidłowy, tcrmintlwy tlraz
bcz żadnyctl zastrzeżen _ zgodnie z zawartą Llmową. Materiały szkolcniowc przygotowane
zostały zgodnie Z naszymi ocz'ekiwaniami. Po zakonczeniu turnusow rehabilitacyjnych
Biuro złożyłosprawozdzrnię wraz z kompletem wymagzinych dokumentow, tym Samym
w1'.wiązało się z przyjętych zobc>wiązan i umowa została r<>z|icz<>na..
Współpraca z Biurem obsługi Ruchu Turystyczncgo ,,ALL ToURIST''
z Dąbrowy Gorniczej przebiegała prawidłOwo, a Samo Biuro pokazało się jako solidny
i rzetelny partner.

