PLAN DZIAŁANIA GMINY WILCZYCE
w ramach Programu Integracji Społecznej
1. Adres gminy
Województwo
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy

Świętokrzyskie
Wilczyce
174
27-612 Wilczyce

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Nr telefonu
Nr faksu
Adres poczty e-mail

Maria
Krakowiak-Kusik
Sekretarz Gminy
015 8377275
015 8377236
urzad@wilczyce.pl

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

1.

Profilaktyka dzieci i młodzieŜy poprzez utworzenia klubu młodzieŜowego lub świetlicy , działania na rzecz dzieci i
młodzieŜy .Organizowanie zajęć muzycznych, tanecznych, plastycznych, sportowych i innych.
Planowana kwota alokacji wynosi 22.000,0 PLN co stanowi 33,50 % kwoty alokacji
Uzasadnienie: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje problemy profilaktyczne wśród dzieci i
młodzieŜy.
Potrzeba realizacja w/w usługi wynika z następujących problemów :
brak miejsc do spotkań dzieci i młodzieŜy, realizacji ich pomysłów , rozwijania zainteresowań
zbyt mało form zorganizowanego spędzania wolnego czasu
2.Wsparcie dla rodzin w zakresie dostępu do usług specjalistycznych poprzez utworzenie punktu informacyjnego z zakresu
porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych
Planowana kwota alokacji wynosi 23.000,0 PLN co stanowi 34,99 % kwoty alokacji
Uzasadnienie :Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje na pomoc osobom biednym
nieporadnym
Potrzeba realizacji w/w usługi wynika z następujących problemów
pomoc osobom ,których nie stać na profesjonalną pomoc
duŜe zapotrzebowanie na tego typu usługi ze strony mieszkańców gminy
3.Integracja międzypokoleniowa poprzez:
organizację spotkań okazjonalnych,
rodzinnych zajęć sportowo- rekreacyjnych
szkolenia np. komputerowe prowadzone przez młodzieŜ dla dorosłych
zgromadzenie i udokumentowanie lokalnych obrzędów ,przyśpiewek
Uzasadnienie Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje
starszych
Realizacja powyŜszej usługi jest konieczna z uwagi na :
-niewielki stopień integracji międzypokoleniowej
-uniknięcie wykluczenia cyfrowego osób starszych
Planowana kwota alokacji wynosi 10.000,0 PLN co stanowi 15,21 % kwoty alokacji

problemy społeczne wśród osób

4..Integracja dzieci z rodzin wielodzietnych, bezrobotnych ,niepełnosprawnych poprzez :
organizację spotkań, zabaw integracyjnych np. Mikołajki, Dzień Dziecka
zajęcia wakacyjne np. wycieczki piesze, rowerowe po okolicy,

-

organizowanie spotkań przy ognisku ,pikników niedzielnych
Uzasadnienie : Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazuje problemy
bezrobotnych wielodzietnych niepełnosprawnych.
Realizacja powyŜszej usługi wynika z potrzeby :
-wsparcia rzeczowego rodzin
-działania wspierające rodziców w funkcjach opiekuńczych i wychowawczych
-wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego.
Planowana kwota alokacji wynosi 10.716,68 PLN co stanowi 16,30% kwoty alokacji.

występujące w rodzinach

Uwaga: Niniejszy Plan Działania powstał w trakcie pracy Zespołu ds. Programu w dniu .28 lutego 2008r i
obejmuje okres marzec – grudzień 2008 r. Planowana alokacja środków na wdraŜanie niniejszego Planu wynosi
65.716,68 PLN, co stanowi 1/3 przyznanych Gminie .Wilczyce środków w ramach PPWOW. Aktualizacja Planu
Działania dokonana zostanie po ewaluacji usług finansowanych w ramach środków PPWOW w 2008 r oraz
aktualizacji (opracowaniu) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i obejmować będzie
realizację usług w 2009 r.

4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w strategii
rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

TAK
Proszę zacytować odpowiednie zapisy:

Działanie 1 Planu Działań na 2008 r. tj Profilaktyka dzieci i młodzieŜy poprzez utworzenia klubu młodzieŜowego lub
świetlicy , działania na rzecz dzieci i młodzieŜy jest z zbieŜne celem strategicznym i operacyjnym:
a) Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych
wzmacnianie trwałości rodziny i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez min . utworzenie świetlicy
środowiskowej
Cel strategiczny str. 20
Zespół ds. Programu uwaŜa, Ŝe jest konieczne poszerzenie zadań w zakresie
organizowania róŜnych form
zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy – ujęte to będzie podczas aktualizacji Strategii

Działanie 2 Planu Działań na 2008 r tj. Wsparcie dla rodzin w zakresie dostępu do usług specjalistycznych poprzez
utworzenie punktu informacyjnego z zakresu porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych jest zbieŜne z celem
strategicznym i operacyjnym:
Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych
- wzmacnianie trwałości rodziny i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez min . poradnictwo dla rodzin
niewydolnych wychowawczo z udziałem pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Cel strategiczny str. 20
Zespół ds. Programu uwaŜa, Ŝe jest konieczne poszerzenie usług o zakres prawny – ujęte to będzie podczas
aktualizacji Strategii
Działanie 3 Planu Działań na 2008 r tj. .Integracja międzypokoleniowa
Zespół ds. Programu uwaŜa ,Ŝe jest to niezbędne zadanie do realizacji wynikające z aktualnych potrzeb środowiska
Problem ten zostanie ujęty w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych podczas jej aktualizacji.
Działanie 4 Planu Działania na 2008 r tj. Integracja dzieci z rodzin wielodzietnych, bezrobotnych ,niepełnosprawnych jest
zbieŜne z celem strategicznym i operacyjnym:
a) Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych
wzmacnianie trwałości rodziny i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego poprzez min finansowanie wypoczynku
letniego, organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci, pomoc finansowa.
Cel strategiczny str. 20

NIE
Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieŜności:

5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania
Główne etapy realizacji Planu Działania

ROK 2008

Kwartały

I

Przygotowanie planu działania
Upowszechnianie i promocja działań
Ogłoszenie konkursu
Podpisywanie umów z wykonawcami
WdraŜanie planu działania (pkt 1-3)
Promocja realizowanych projektów przez wykonawców
Monitoring i ewaluacja realizowanych projektów i planu działania
Opracowanie raportu i sprawozdań z realizacji Planu Działania
Aktualizacja Planu Działania – określenie działań na 2009 r.

II

ROK 2009

III

IV

====
====
====

====
====
====
====
====

I

II

III

IV

====
====
====
====

6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe
Rodzaje usług zgodnie z podziałem w
punkcie 3, np.:

Kwota (w złotych)

% kwoty objętej Planem Działania

Usługi dla osób starszych
Usługi dla dzieci i młodzieŜy - działanie nr 1
Usługi dla rodzin – działanie nr 2
Usługi łączone (np.: dla dzieci i osób starszych) –
działanie nr 3
Pomoc dla rodzin działanie nr 4
Razem:

0
22.000,00
23.000,00
10.000,00

0
33,50
34,99

10.716,68
65.716,68

16,30
100% kwoty objętej Planem Działania

Podział kwot
Kwota objęta Planem Działania

15,21

Kwota
zł

%

65.716,68

33

Kwota pozostająca nadal w dyspozycji
gminy
RAZEM

Kwota w rozbiciu
na kwartały*

Kwartały

•
•

Kwota (w złotych)

131.433,35

67
100% kwoty alokowanej na gminę

197.150,03

ROK 2008

I

ROK 2009

RAZEM

II

III

IV

I

II

III

IV

20.000,0

30.000,0

15.716,68

0

0

0

0

65.716,68

- szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane
zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS
Uwaga: przyjęty kurs Euro wyliczono w oparciu o średni kurs NBP z dnia 22.01.2008 r(jako daty podpisania
porozumienia): 1Euro = 3.6577 PLN Tabela Nr 15 /A/NBP/2008

7. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z prawdą.
WyraŜam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.
Imię i nazwisko osoby uprawnionej
Stanowisko
Miejsce i data
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Adam Bodura
Wójt Gminy Wilczyce
10.03.2008 r

8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY):
Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę?
Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną gminę?
Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach strategicznych gminy, w tym
w szczególności w strategii rozwiązywania problemów społecznych?
PODPIS: …………….
DATA:…………………

