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Sprawozdanie z wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Masłów na lata 2009-2015 wprowadzonej Uchwałą Nr XXVIII/223/09 
Rady Gminy Masłów z dnia 5 lutego 2009r.  

Zgodnie z punktem X Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Masłów na lata 2009-2015 „za nadzór merytoryczny i obowiązek monitorowania 
(oceny) realizacji działania odpowiada Zespół Zadaniowy, który przedstawia Radzie Gminy 
Masłów sprawozdanie z oceny wdrażania strategii, co najmniej raz na dwa lata”. 

 
 

Cele szczegółowe 
 

 
I Obszar: „ Poprawa życia kulturalnego na wsi” 
realizator:  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie 
 
 

Realizacja celów poprzez: 

 
1) Prowadzenie świetlic 
wiejskich z fachową obsadą 
zapewniającą atrakcyjność  
i różnorodność zajęć 

 
- pracę trzech świetlic samorządowych w: Barczy, Ciekotach i 
Woli Kopcowej;  
- bogatą ofertę zajęć dla dzieci oferowanych przez świetlice 
wiejskie; 
- imprezy okolicznościowe organizowane przez świetlice  
 

 
2) Organizowanie festynów 
rodzinnych, imprez lokalnych 
z udziałem społeczności 
lokalnej  

 
- organizowanie spotkań kulturalnych np. Noworoczny Tort 
Kultury, Dożynki, Biesiada Masłowska; 
- współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich; 
- współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Gminy 
Masłów; 
- współpracę ze stowarzyszeniami: Masłów Info, Lokalna Grupa 
Działania – Wokół Łysej Góry, „Żeromszczyzna”. 
 

 
 
 
 
 
3) Zwiększenie atrakcyjności 
form spędzania czasu 
wolnego 
 

1) organizowanie spotkań kulturalnych, m.in.: 
- jasełek dla osób starszych i samotnych, 
- Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, 
- zabawy Karnawałowej dla dzieci, 
- Jubileuszy - Złotych Godów 
 
2) promowanie czytelnictwa – włączenie się w ogólnopolską 
akcję „Cała Polska czyta dzieciom” 
 
3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX  
Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach 
Wiejskich- projekt konkursowy pn.” Od przeszłości do 
przyszłości-nowe źródła umiejętności”:  
- prowadzenie wielopokoleniowych warsztatów edukacyjnych  
z zakresu rękodzieła ludowego; 
-współpracę z artystkami ludowymi. 
-szkolenia: informatyczne, szydełkowania, teatralne; 
-studyjna wizyta w Bieszczadach: bibułkarstwo, garncarstwo, 
wikliniarstwo 
 
4) prowadzenie zajęć dziecięcej i młodzieżowej grupy gitarowej 
oraz chóru dziecięcego 
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Cele szczegółowe 

 

II Obszar „ Bezrobocie, działania wpływające 
 na zmniejszenie bezrobocia’’ 

Realizator:  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie;  
 Urząd Gminy Masłów 
Realizacja celów poprzez: 

 
1) Aktywizacja zawodowa 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII 
Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej"- projekt systemowy 
pn.” Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w 
gm. Masłów; 
- zawieranie kontraktów socjalnych mobilizujących do 
poszukiwania pracy; 
-Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Priorytet VII Poddziałanie 
7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”- projekt konkursowy pn. ”Nam nie 
jest łyso!” 

2) Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji osób 
bezrobotnych.  Zdobywanie 
nowych kwalifikacji 
zawodowych przez osoby 
długotrwale bezrobotne,  
w tym klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

- zachęcanie beneficjentów ostatecznych do korzystania  
z  organizowanych kursów; 
 - mobilizowanie klientów pomocy społecznej do poszukiwania 
pracy 

3) Organizowanie prac 
społecznie użytecznych 
realizowanych przez osoby 
korzystające  
z pomocy społecznej 
 

 
organizację prac społecznie użyteczne w ramach współpracy  
z Powiatowym Urzędem Pracy; 
 

4) Organizowanie kursów dla 
osób bezrobotnych 

GOPS zorganizował następujące szkolenia: 
- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, 
- masaż klasyczny i leczniczy, 
- sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, 
- budowanie wizerunku – jak przygotować się do skutecznego 
poszukiwania pracy, 
- trening umiejętności psychospołecznych 
Łysogórska Akademia Kobiet zorganizowała następujące 
szkolenia: 
1) cykl szkoleń aktywizujących-Akademia Kobiet Sukcesu 
2) cykl szkoleń zawodowych z warsztatami wyjazdowymi: 
- umiejętność pracy w grupie i komunikacji; 
- rękodzieło artystyczne; 
- obsługa komputera w biurze; 
- obsługa ruchu turystycznego; 
- doradca europejski w małej i średniej firmie; 
- praca w call centre; 
- wizaż i stylizacja 
3) kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski 
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Cele szczegółowe 

 

III Obszar „Rozwiązywanie problemów 
alkoholowych’’ 
realizator:  Urząd Gminy Masłów-Gminna Komisja ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie 
Realizacja celów poprzez: 

1) Skuteczne 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

- współpracę z GOPS oraz z Posterunkiem Policji w Masłowie, 
- rozmowy interdyscyplinarne z osobami podejrzanymi  
o uzależnienie alkoholowe, 
- kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego, Sądu Rodzinnego, 
- nadzór i kontrole punktów sprzedaży alkoholu, 

2) Profesjonalna pomoc 
terapeutyczna 

- dyżur psychologa w punkcie konsultacyjnym GKRPA, 
- działanie na terenie Gminy grupy spotkań AA 
„Lubrzanka”, 
- współpracę z lekarzami biegłymi i psychologami ze 
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii, 
- kierowanie osób uzależnionych na terapię i monitoring ich 
uczestnictwa w zajęciach. 

3) Racjonalna i efektywna 
profilaktyka 

- realizację Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii 
Edukacyjnej ”Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, 
- realizację w szkołach programów profilaktycznych. 
 

4)  Promocja zdrowego trybu 
życia 

- wyjazd dzieci na kolonie wraz realizacją zajęć profilaktycznych; 
- wyjazdy terapeutyczne grupy AA „Lubrzanka”; 
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego; 
- piknik parafialny w Domaszowicach 
 

 
Cele szczegółowe 

 

IV Obszar „ Zagospodarowanie wolnego czasu 
dzieci i młodzieży” 
realizator: Urząd Gminy Masłów-Gminna Komisja ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie; szkoły  
z terenu Gminy Masłów, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
Realizacja celów poprzez: 

 
1) Organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci  
i młodzieży 

- zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne 
- program “Spójrz Inaczej” skierowany do uczniów klas I-III 
Szkoły Podstawowej 
- zajęcia świetlicowe – socjoterapeutyczne 
- zajęcia świetlicowe – przeciwdziałanie narkomanii, 
- koło przyrodnicze, recytatorskie, teatralne, ekologa 
- zajęcia sportowe (basen, boks, badminton), 
- zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze, flecie, 
- zajęcia informatyczno-matematyczne, 
- działalność klubu 4 H w Brzezinkach 
- organizowanie wypoczynku letniego (kolonie 
profilaktyczne), 
- zajęcia socjoterapeutyczne,  
- chór 

2) Organizacja zajęć 
sportowych 
 

- turniej piłki siatkowej, 
- Mikołajkowy turniej piłki siatkowej, 
- halowa liga piłki siatkowej, 
- liga wojewódzka ludowych zespołów sportowych w piłce 
siatkowej, 
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- Gminna liga piłki nożnej, 
- międzynarodowy turniej piłki nożnej, 
- halowy turniej piłki nożnej, 
- prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci z Gminy Masłów, 
- sportowy turniej miast i gmin, 
- biegi przełajowe szlakami młodych lat Stefana Żeromskiego, 
- mistrzostwa Gminy Masłów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych w kolarstwie górskim, 
- turnieje bokserskie na szczeblu wojewódzkim i krajowym z 
udziałem sekcji „ Skalnik” Wiśniówka, 
- zajęcia z łucznictwa  
- turniej „Pięciu Strażnic” 

 
3) Modernizacja baz 
sportowych 
 

- oddanie do użytku boiska piłkarskiego w Brzezinkach, 
- przygotowanie miejsc w hali sportowej w Mąchocicach 
Scholasterii do prowadzenia zajęć z łucznictwa, 
- budowa hali sportowej w Masłowie Pierwszym 
 

 
Cele szczegółowe 

 

V Obszar „ Profesjonalna pomoc społeczna” 
 
realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 
 
Realizacja celów poprzez: 

 
1)Wzmocnienie i rozwój 
zintegrowanej pomocy 
socjalnej 

 
-udział kadry pomocy społecznej w szkoleniach i kursach; 
-podnoszenie kwalifikacji poprzez ukończone specjalizacje  
w zakresie pomocy społecznej; 
-zwiększenie kadry pomocy społecznej poprzez zatrudnienie 
nowego pracownika socjalnego w celu spełnienia ustawowych 
wymogów ustawy o pomocy społecznej tj. jeden pracownik 
socjalny na 2 tys. mieszkańców; 
-podwyższanie kwalifikacji poprzez studia podyplomowe. 
 

 
2) Pomoc osobom starszym, 
długotrwale chorym, 
niepełnosprawnym w postaci 
usług opiekuńczych 

 
- wsparcie w formie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, 
- przyznawanie zasiłków stałych, zasiłków okresowych 

 
3) Przeszkolenie osób 
bezrobotnych mogących 
świadczyć usługi opiekuńcze 

 
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu świadczenia usług 
opiekuńczych,  

 
4) Wielostronne wsparcie 
klientów pomocy społecznej 

 
- rozmowa pracownika socjalnego z klientem, 
- praca socjalna, 
- umiejętne słuchanie beneficjentów 

 
5) Podniesienie aktywności 
społeczno – zawodowej 
klientów pomocy społecznej 
poprzez programy unijne. 
Poprawa dostępu do rynku 
pracy przez osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 

 
- organizowanie szkoleń i kursów, 
- realizację programów unijnych mających na celu podniesienie 
kwalifikacji lub zdobycie nowych 
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Cele szczegółowe 
 

VI Obszar ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych 
dzieci” 

realizator:  Urząd Gminy Masłów; Samorządowy Zespół Obsługi 
Oświaty w Masłowie, Szkoły z terenu Gminy Masłów 
Realizacja celów poprzez: 

1)Upowszechnianie 
wychowanie przedszkolnego 
 

 
- realizację Rządowego programu „Radosna szkoła”, 

2)Przygotowanie i realizacja 
pozalekcyjnej oferty 
edukacyjnej dla różnych grup 
wiekowych 

- realizację projektu „Wykorzystaj swoją szansę”; 
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (język angielski z 
egzaminem TELC, informatyka z egzaminem ECDL, wsparcie 
psychologiczne, zajęcia rozwijające: matematyczno-przyrodnicze, 
matematyczno-biologiczne, humanistyczne, zajęcia 
wyrównawcze: matematyczno-przyrodnicze, matematyczno-
biologiczne, humanistyczne, informatyczne) 

3)Rozwój poradnictwa 
psychologiczno-
pedagogicznego  
i logopedycznego, 
wyrównywanie szans 
uczniów w wyniku 
wczesnego diagnozowania 
deficytów rozwojowych  
i problemów zdrowotnych 

 
-zatrudnienie drugiego pedagoga szkolnego- utworzenie etatu  
w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych; 
-działanie Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie 
Pierwszym 

4)Prowadzenie zajęć dla 
dzieci z dysfunkcjami 
rozwojowymi 

- organizację zajęć wyrównawczych i korekcyjno-
kompensacyjnych w szkołach, 
- objęcie wszystkich dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas 
zerowych przeglądowymi badaniami logopedycznymi, 
- umożliwienie dzieciom korzystania z zajęć z zakresu terapii 
logopedycznej (Punkt poradniany w Masłowie), 
- prowadzenie nauczania indywidualnego oraz wczesnego 
wspomagania dzieci – na wniosek rodzica, za zgodą Wójta 
Gminy Masłów. 

5)Rozwój różnych form 
integracji dzieci i młodzieży 

- prowadzenie zajęć integracyjnych w oddziałach klasowych, 
- organizowanie zawodów o charakterze gminnym i powiatowym, 
na których to młodzież ma okazję sprawdzać swoje możliwości i 
wymieniać się doświadczeniami 

6)Wyposażenie szkół w 
nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny 

- realizację Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Edukacji 
Obszarów Wiejskich w Zespole Szkół w Mąchocicach 
Kapitulnych i Szkole Podstawowej w Brzezinkach (wzbogacenie 
bazy dydaktycznej o multimedialny zestaw komputerowy  
w Mąchocicach Kapitulnych oraz zestawy komputerowe, tablicę 
interaktywną, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne  
w Brzezinkach); 
- zakup pomocy dydaktycznych w celu stworzenia miejsc zabaw 
w szkole, 

7)Poprawa funkcjonowania 
dowozów dzieci do szkół-
pozyskanie gimbusów 

- złożono wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie 
gimbusa (wniosek został przesunięty do rozpatrzenia na 2010r.) 

8)Likwidacja barier 
architektonicznych 

w 2009r. nie była prowadzona modernizacja placówek w zakresie 
likwidacji barier architektonicznych 

 
 



Strona 6 z 15 
 

Rozszerzony opis realizacji obszarów określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Masłów na lata 2009-2015. 

Cele główne strategii określono dla 6 obszarów. Realizacja poszczególnych celów 
odbywać się będzie za pomocą celów szczegółowych.  

II..  OObbsszzaarr  ,,,,  PPoopprraawwaa  żżyycciiaa  kkuullttuurraallnneeggoo  nnaa  wwssiiaacchh  ’’’’  
Świadome i aktywne społeczeństwo podstawowym warunkiem rozwoju i integracji 

społeczności lokalnej. 

 
Cele szczegółowe 

- prowadzenie świetlic wiejskich z fachową obsadą zapewniającą atrakcyjność  
i różnorodność zajęć,  

- organizowanie festynów rodzinnych, imprez lokalnych z udziałem społeczności lokalnej, 
- zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu wolnego. 
 
1) Prowadzenie świetlic z fachową obsadą zapewniającą atrakcyjność i różnorodność 

zajęć. 
Cel ten realizowany jest za pośrednictwem działających na terenie gminy Masłów świetlic 

samorządowych czynnych średnio przez cztery dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. 
W Barczy i Ciekotach instruktorzy pracują na ¾ etatu, natomiast w Woli Kopcowej instruktor 
zatrudniony jest na całym etacie. Świetlice są miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz prób 
działających na naszym terenie KGW. Współpracują również z miejscowymi szkołami. Trwa 
całoroczna współpraca pomiędzy świetlicami a GOKiS, szczególnie podczas organizowanych 
imprez, ferii zimowych, zabaw andrzejkowych itp. 
a) Świetlica Samorządowa w Barczy:  

czas pracy świetlicy: 
wtorek      -  14.00 – 20.00 
środa        -  13.00 – 19.00 
czwartek  -  14.00 – 20.00 
piątek       -  13.00 – 19.00 

¢ Świetlica ta prowadzi szereg zajęć stałych tj.: gra w tenisa, zajęcia komputerowe, gry  
i zabawy dydaktyczne typu: rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, wykreślanek, sudoku; 
zajęcia artystyczne i plastyczne: kolorowanie obrazków, rysowanie, robienie prac 
plastycznych różnymi technikami m.in. w zależności od pory roku oraz świąt 
okolicznościowych (np. kompozycje z suszonych liści, ozdoby choinkowe, laurki, 
walentynki itp.); zajęcia z udziałem gier i zabaw świetlicowych: szachy, warcaby, 
chińczyk, układanki, puzzle. W sezonie letnim organizowane są też gry i zabawy  
na boisku z udziałem piłek, skakanek, wyścigi oraz zabawy dla najmłodszych typu: „stary 
niedźwiedź”, „baloniku”, „w kotka i myszkę” itd. 

¢ W 2009 roku świetlica zorganizowała następujące imprezy: 
Styczeń: - Akcja laurka dla każdej babci i każdego dziadka 
Luty: - Bal karnawałowy dla najmłodszych z licznymi konkursami i nagrodami 
          - Poczta Walentynowa 
Maj: - Dzień Sportu – impreza sportowa, konkursy sportowe: wyścigi, turniej w tenisa, 
              turniej w piłkę ręczną 
Czerwiec: - Dzień Dziecka – zabawa dyskotekowa dla najmłodszych (dzieci w wieku 
                 szkoły podstawowej) 
Lipiec: - wycieczka w okolicy Barcza – Brzezinki – Klonów 
Grudzień: - spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży 
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¢ Ponadto świetlica współpracowała z GOKiS przy przygotowaniu imprez gminnych  

i ponadgminnych (m.in. Noworoczny Tort Kultury, Biesiada Masłowska, Dożynki). 
 

b) Świetlica Samorządowa w Ciekotach: 
       Czas pracy świetlicy: 

wtorek – piątek  -  14.30 – 20.00 
¢ Zajęcia stałe, które prowadzi świetlica: ogólnorozwojowe – plastyczne, sportowe, 

wieczorki taneczne dla młodzieży szkolnej i dzieci (uświetniane konkursami). 
¢ Próby Zespołu Pieśni i Tańca oraz Kapeli z Ciekot. 
¢ Współpraca z GOKiS przy przygotowaniu imprez gminnych i ponadgminnych. 
¢ Imprezy okolicznościowe organizowane w świetlicy: 

Styczeń: spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka  
Luty: zabawa walentynkowa 
Marzec: spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 
Kwiecień: turniej szachowy, bilardowy, konkursy o tematyce świątecznej - Wielkanoc  
Maj: Dzień Matki – spotkanie z poczęstunkiem, 
Czerwiec: zabawa i konkursy z okazji Dnia Dziecka; ognisko i zabawa z okazji 
zakończenia roku szkolnego 
Lipiec: turniej szachowy, konkursy plastyczne, turniej kosza, ognisko, wieczorki 
taneczne; 
Sierpień: konkurs kulinarny pn.: „napoje chłodzące”, ognisko, wieczorki taneczne, 
konkursy plastyczne; 
Wrzesień: konkurs plastyczny „Moje wakacje”, dyskoteka z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego 
Październik: zajęcia kulinarne, turniej tenisa 
Listopad: zabawa Andrzejkowa, konkursy plastyczne 
Grudzień: spotkanie Mikołajkowe; spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa.  
 

c) Świetlica Samorządowa w Woli Kopcowej 
Czas pracy świetlicy: 
Poniedziałek – 11.00 – 19.00 
Wtorek – 12.30 – 20.30 od 17.00 + spotkanie KGW 
Środa  -  12.00 – 20.00 
Czwartek –  08.00 – 16.00 
Piątek  -  12.00 – 20.00 

¢ Zajęcia z dziećmi i młodzieżą: tenis stołowy, komputery, piłkarzyki, gry (szachy, 
warcaby, gry planszowe);  

¢ Wyjazdy z KGW na Przeglądy i imprezy m.in.: Włoszczowa, Busko Zdrój, Festyn  
w Ciekotach, Dożynki Gminne, etc 

¢ Mecze piłki ręcznej i nożnej (rozgrywki na boisku) 
¢ Wigilia Strażacka,  
¢ Zebrania wiejskie oraz inne imprezy wynikające z potrzeb środowiska 
¢ Współpraca z GOKiS przy przygotowaniu imprez gminnych i ponadgminnych. 
 

2) Organizowanie festynów rodzinnych, imprez lokalnych z udziałem społeczności 
lokalnej w celu promowania Gminy 

Cel ten został zrealizowany poprzez organizowanie spotkań kulturalnych, m.in.: 
- Noworoczny Tort Kultury, 
- Eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem, 
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- III Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych, 
- Rajd Kolarski Kielce – Święta Katarzyna, 
- Święto Lotniska i Biesiada Masłowska, 
- Dożynki Gminne, 

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie na stałe współpracuje  
z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy (11 kół), ciałem doradczym przy 
GOKiS Masłów jest Rada Programowa i Rada Sportu składająca się z mieszkańców gminy 
Masłów. 
GOKiS na bieżąco współpracuje z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, Urzędem 
Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym w Kielcach, a także ze szkołami z naszego 
terenu oraz ze Stowarzyszeniami: Maslow Info, Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej 
Góry, „Żeromszczyzna”.  
 

3) Zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu wolnego 
Cel ten został zrealizowany poprzez rozszerzenie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
oferty integracyjnej spędzenia wolnego czasu dla społeczności lokalnej. Zorganizowano 
szereg spotkań kulturalnych, m.in.: 
- jasełka dla osób starszych i samotnych, 
- Dzień Babci, 
- Dzień Dziadka, 
- Dzień Kobiet, 
- Dzień Dziecka, 
- zabawa karnawałowa dla dzieci, 
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych, 
- Gminna Liga Piłki Siatkowej,  
- Liga Piłki Nożnej Gminy Masłów, 
- Jubileusz - Złote Gody, 
- Promowanie czytelnictwa – włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta 
dzieciom”: zaangażowanie rodziców, dziadków, społeczności lokalnej (Gminna Biblioteka 
Publiczna), 
- zajęcia dziecięcej i młodzieżowej grupy gitarowej oraz chóru dziecięcego. 

Od stycznia do końca czerwca 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  
w Masłowie realizowano projekt pn. „Od przeszłości do przyszłości – nowe źródła 
umiejętności”. Był on finansowany  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego wartość 
wyniosła 49.354,30zł. 
Był on skierowany do młodzieży, pracowników administracji publicznej oraz osób powyżej  
50-tego roku życia. W ramach zadań projektowych zorganizowane zostały warsztaty 
teatralne, szydełkowania oraz szkolenie informatyczne. Celem projektu było to, aby osoby 
starsze mogły poznać tajniki wiedzy informatycznej, wiedzy z zakresu teatru, natomiast 
młodzi ludzie zaczęli poznawać i kultywować dawne tradycje ludowe poprzez warsztaty 
rękodzieła artystycznego. 
Warsztaty trwały od lutego do końca kwietnia 2009r. Kolejnym zadaniem realizowanym  
w ramach projektu był wyjazd studyjny w Bieszczady w maju, połączony ze szkoleniami: 
bibułkarstwa, garncarstwa i wikliniarstwa. Ostatnim zadaniem było spotkanie 
podsumowujące projekt, które odbyło się w czerwcu w budynku GOKiS w Masłowie. 
Wszyscy zebrani (uczestnicy i zaproszeni goście) mogli: zobaczyć nowe elementy 
scenograficzne i choreograficzne wypracowane przez Klub Seniora podczas odbytych 
warsztatów teatralnych pod okiem wyspecjalizowanych instruktorów, obejrzeć prace 
wykonane podczas szkoleń bibułkarstwa, grancarstwa i szydełkowania oraz obszerną relację 
fotograficzną, która przedstawiała kolejne etapy realizacji projektu oraz wizytę studyjną. 
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Zarówno cel główny jak i cele szczegółowe dla obszaru „ Poprawy życia 
kulturalnego na wsi” zostały zrealizowane lub są nadal realizowane. Aktywność społeczna 
w gminie uległa poprawie. Zauważa się lepszą współpracę władz samorządu ze społecznością 
lokalną.  
 
IIII  OObbsszzaarr  ,,,,  BBeezzrroobboocciiee,,  ddzziiaałłaanniiaa  wwppłłyywwaajjąąccee  nnaa  zzmmnniieejjsszzeenniiee          
                                              bbeezzrroobboocciiaa’’’’  
Wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy, wspieranie w zakresie aktywnej 

obecności na rynku pracy. 
Cele szczegółowe 
- aktywizacja zawodowa, 
- wspieranie rozwoju kwalifikacji osób bezrobotnych,  
- organizowanie prac społecznie użytecznych realizowanych przez osoby korzystające  

z pomocy społecznej, 
- organizowanie kursów dla osób bezrobotnych, 
- zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby długotrwale bezrobotne, w tym 
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
  
 W ramach aktywizacji zawodowej realizowane były projekty w ramach Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki: 
1) Priorytet VII Poddziałanie  7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej"- projekt systemowy pn. ”Program aktywizacji społeczno-
zawodowej bezrobotnych w gm. Masłów” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Masłowie. Projekt ma na celu aktywizację osób bezrobotnych, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności 
zawodowej (22-50 lat), a posiadających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje 
zawodowe. W ramach projektu przeszkolonych zostało 20 osób  
w zakresie:  

- opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, 
-masaż klasyczny i leczniczy, 
-sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, 
-budowanie wizerunku – jak przygotować się do skutecznego poszukiwania pracy, 
-trening umiejętności psychospołecznych 

 Nakłady PO KL w roku 2009  wynosiły: 146 233,31 zł. w tym dotacja: 130 847,25 zł.,   
           wkład własny: 15 354,50 zł. 
2) Priorytet VII. Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”- w ramach projektu konkursowego pn. ”Nam nie jest łyso!” 
realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania-Wokół Łysej Góry”(której Gmina Masłów jest partnerem) 
zorganizowano: 

       a) cykl szkoleń aktywizujących-Akademia Kobiet Sukcesu 
b) cykl szkoleń zawodowych z warsztatami wyjazdowymi; 
ü  umiejętność pracy w grupie i komunikacji; 
ü  rękodzieło artystyczne; 
ü obsługa komputera w biurze; 
ü obsługa ruchu turystycznego; 
ü doradca europejski w małej i średniej firmie; 
ü praca w call centre; 
ü wizaż i stylizacja 

c) kursy językowe: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski 
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W programie uczestniczyło 7 gmin, a łączna liczba beneficjentów w roku 2009-2010  
ma wynosić 200 osób.  W 2009r. z terenu Gminy Masłów w projekcie wzięło udział 19 osób. 
  W ramach współpracy (na zasadach porozumienia) Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Masłów 
organizowane są prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Masłów realizowane przez 
osoby korzystające z pomocy społecznej. Z takiej formy wsparcia skorzystało  
40 beneficjentów.                
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem pracowników socjalnych 
mobilizuje osoby bezrobotne do poszukiwania pracy zawierając z nimi kontrakty socjalne, 
czyli dwustronną umowę zobowiązującą obydwie strony do podjęcia działań mających  
na celu znalezienia skutecznego wyjścia z trudnej sytuacji. W 2009r. zawartych zostało 39 
kontraktów socjalnych, objęto nimi 34 osoby. 
 

IIIIII  OObbsszzaarr  ,,,,  RRoozzwwiiąązzyywwaanniiee  pprroobblleemmóóww  aallkkoohhoolloowwyycchh’’’’  
Zapobieganie i efektywne rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

 
Cele szczegółowe: 
- skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom, 
- profesjonalna pomoc terapeutyczna, 
- racjonalna i efektywna profilaktyka, 
- promocja zdrowego trybu życia. 

Cele te Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowała  
i realizuje przy współpracy z GOPS w Masłowie, oraz z Posterunkiem Policji w Masłowie. 
Raz w miesiącu zwoływane są posiedzenia Komisji, na których przeprowadza się rozmowy 
interdyscyplinarne z osobami podejrzanymi o uzależnienie alkoholowe. Komisja podejmuje 
również decyzje o ewentualnym skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego-Sądu 
Rodzinnego w Kielcach, w celu zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 
wobec osób, które odmawiają pomocy i współpracy, a zachowanie ich spowodowane 
uzależnieniem alkoholowym demoralizująco wpływa na rodzinę, bliskich czy społeczność 
lokalną. W celu skuteczniejszego zmniejszenia ewentualnego uzależnienia alkoholowego 
wśród nieletnich Komisja  sprawuje nadzór i przeprowadza kontrole punktów sprzedaży  
na terenie naszej gminy pod kątem prawidłowego korzystania z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych.  

Problem uzależnienia alkoholowego jest chorobą, więc wymaga leczenia  
i specjalistycznej terapii.                   

W punkcie konsultacyjnym Komisji dyżur pełni psycholog, z którego pomocy może 
korzystać każdy, zarówno osoby uzależnione i współuzależnione, jak i te, które borykają  
się z innymi problemami natury psychologicznej.  
W ramach pomocy terapeutycznej wszyscy uzależnieni i współuzależnieni mogą uczestniczyć 
w spotkaniach grupy AA „Lubrzanka”. Ponadto Komisja współpracuje z lekarzami biegłymi 
i psychologami ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii oraz kieruje osoby wymagające 
różnych form pomocy do Ośrodków Terapeutycznych. 

Racjonalna i efektywna profilaktyka realizowana jest w ramach Ogólnopolskiej 
Społecznej Kampanii Edukacyjnej ”Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”. Jej celem jest 
ograniczenie liczby osób pijących szkodliwie i ryzykownie oraz rozpowszechnienie wiedzy 
na temat szkód zdrowotnych i społecznych, jakie wiążą się z piciem alkoholu. 

W ramach współpracy służb i instytucji pomocowych trwają prace nad tworzeniem 
Zespołu Interdyscyplinarnego, który zacznie działać po zatwierdzeniu nowej ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 



Strona 11 z 15 
 

 
IIVV  OObbsszzaarr  ,,,,  ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiee  wwoollnneeggoo  cczzaassuu  ddzziieeccii    
                                                ii  mmłłooddzziieeżżyy””  

Atrakcyjne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. 
 
Cele szczegółowe: 
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 
- organizacja zajęć sportowych, 

 Realizacja tych celów odbywała się min. poprzez organizowanie wypoczynku letniego  
dla dzieci. Na kolonie profilaktyczne wyjechało 59 dzieci z terenu naszej gminy. Dzieci 
podczas wypoczynku miały tak zorganizowany dzień, aby mogło się w nim znaleźć miejsce 
na zabawę, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia sportowe, zwiedzanie oraz czas wolny.  

Ponadto organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjnych dla dzieci. Gminna 
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowie pokryła 
koszty prowadzenia dodatkowych zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych 
(przeprowadzanych poza programem nauczania) dla uczniów placówek szkolnych.  
I tak, w ramach pracy świetlicy, prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne  
oraz profilaktyczne: 

1.  Program “Spójrz Inaczej” skierowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 
2.  Zajęcia świetlicowe – socjoterapeutyczne. 
3. Zajęcia świetlicowe – przeciwdziałanie narkomanii. 

 
Zajęcia integracyjne dla osób zdrowych i niepełnosprawnych organizowane  

są w miesiącu czerwcu na terenie Gminy Masłów jako dzień integracji z osobami 
niepełnosprawnymi, który został wpisany do corocznego kalendarium. W ramach integracji 
szkoły współpracują z fundacjami, które pozyskują środki finansowe dla osób 
niepełnosprawnych. Dzięki temu młodzież ma okazję uczestniczyć w akcjach społecznie 
użytecznych, np. Góra Grosza, zbieranie nakrętek i etykiet, zbieranie pieniędzy - w tym udział 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.  

Młodzież jest zachęcana do spędzania wolnego czasu w sposób rozwijający  
jej zainteresowania i umiejętności. Dlatego szkoły organizują szereg zajęć pozalekcyjnych  
m. in. koło przyrodnicze, koło recytatorskie, koło ekologiczne, koło plastyczne, koło 
teatralne, chór, świetlicę socjoterapeutyczną, zajęcia sportowe (basen, boks, badminton, 
zajęcia z łucznictwa), zajęcia finansowane przez EFS (język angielski, zajęcia informatyczne, 
humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze), zajęcia informatyczno-matematyczne, zajęcia 
muzyczne – nauka gry na gitarze, flecie, trening piłki nożnej. Wielki wpływ na aktywne 
spędzanie czasu wolnego w szkole w Brzezinkach ma działalność klubu 4 H, którego 
najważniejszym zadaniem jest wytyczanie ścieżki dydaktyczno – przyrodniczej przez teren 
naszej gminy.  

W 2009 roku uczniowie ze szkoły w Mąchocicach Kapitulnych w ramach zajęć koła 
plastycznego korzystali z programu komputerowego „Poznaj świat plastyki”.  Zawiera  
on bogatą galerię zdjęć dzieł sztuki, dzięki czemu dzieci i młodzież mogły się zapoznać  
z różnymi zabytkami.  

Ponadto Zarząd Gminnego Związku OSP organizuje turniej „Pięciu Strażnic”, którego 
celem jest pokazanie młodzieży jak można zagospodarować swój wolny czas w sposób 
pozbawiony wszelkiego typu używek, a jednocześnie służący podniesieniu sprawności 
fizycznej i wiedzy młodych druhów.   

W ramach modernizacji baz sportowych w Brzezinkach oddano w 2009 roku,  
w odległości 500 m od szkoły, pełnowymiarowe boisko piłkarskie. W związku z brakiem 
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zaplecza sportowego przy samej szkole boisko to jest wykorzystywane przez szkołę podczas 
lekcji wychowania fizycznego. W Mąchocicach Scholasterii w 2009 roku, w ramach 
modernizacji bazy sportowej, przygotowano miejsce do prowadzenia zajęć z łucznictwa  
w hali sportowej. Dzięki temu przedsięwzięciu w szkole mogą odbywać się zawody sportowe 
na szczeblu wojewódzkim, a uczniowie mogą trenować tę dyscyplinę sportową. 

W Masłowie Pierwszym najważniejszym działaniem w zakresie modernizacji bazy 
sportowej jest rozpoczęcie w 2009 roku budowy hali sportowej. Inwestycja  
ta prowadzona jest przez Urząd Gminy Masłów.  

Dotychczas jedynie szkoły w Mąchocicach Kapitulnych, Woli Kopcowej i Masłowie 
Drugim pod względem bazy sportowej nie były modernizowane. 

 
VV  OObbsszzaarr  ""  PPrrooffeessjjoonnaallnnaa  ppoommoocc  ssppoołłeecczznnaa””  

Profesjonalna pomoc społeczna wspierająca jakość życia lokalnej społeczności, 
szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych. 

 
Cele szczegółowe: 
- wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socjalnej, 
- pomoc osobom starszym, długotrwale chorym, niepełnosprawnym w postaci usług 

opiekuńczych, 
- przeszkolenie osób bezrobotnych mogących świadczyć usługi opiekuńcze, 
- zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby długotrwale bezrobotne, klientów Ośrodka   
  Pomocy Społecznej,  
- poprawa dostępu do rynku pracy przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 
- wielostronne wsparcie klientów pomocy społecznej, 
- podniesienie aktywności społeczno – zawodowej klientów pomocy społecznej poprzez 

programy unijne. 
 W ramach tego obszaru Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kładzie duży nacisk  
na pomoc osobom starszym, długotrwale chorym i niepełnosprawnym. Najczęstszą formą 
wsparcia dla tych osób są usługi opiekuńcze. W tym celu zostało zorganizowane szkolenie dla 
osób bezrobotnych mogących świadczyć usługi opiekuńcze. Dwie osoby zostały zatrudnione 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, jako opiekunki do osób starszych  
(usługi opiekuńcze).  
 Profesjonalna pomoc społeczna obejmuje w dzisiejszych czasach wielostronne 
wsparcie beneficjentów. Pracownik socjalny oprócz swojej podstawowej roli powinien pełnić 
funkcję dobrego słuchacza oraz doradcy, gdyż każdy klient jest inny i wymaga odmiennego 
podejścia i pomocy. W pracy socjalnej pracownicy socjalni kierują się ideą, iż w każdym 
człowieku tkwi jego wewnętrzny kapitał, którym jest zasób wiedzy, umiejętności, zdrowie, 
energia, adaptacja do zmian. Toteż praca ta polega na budowaniu w podopiecznych: zdolności  
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz przekonania, że posiadają oni wewnętrzną 
siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na swoje życie i zmienić niekorzystne warunki. 
 Wszystkie założone cele obszaru V są na bieżąco realizowane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Masłowie. Prowadzonych jest szereg działań a min.: 
 
1.  Na rzecz rodziny: 
a/ umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia  
oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. 
b/  informowanie społeczności lokalnej o zasadach funkcjonowania systemu pomocy 
społecznej, 
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c/   praca socjalna – planowanie i długotrwałe działania na rzecz wzmocnienia bądź 
odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, 
d/  kontynuacja projektu systemowego pn. "Program aktywizacji społeczno-zawodowej 
bezrobotnych w gminie Masłów"- aktywizacja osób bezrobotnych 
 
2. Pomoc 
a/   pomoc finansowa i niefinansowa wynikająca z ustawy o pomocy społecznej 
b/ realizacja finansowa zleconych zadań min. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 
c/ prowadzenie analiz na temat przyczyn i rozmiarów niekorzystnych zjawisk społecznych, 
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz badanie skuteczności 
podejmowanych działań socjalnych 
d/  zapewnienie warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych 
osobom starszym i niepełnosprawnym, niemogącym zaspokoić ich we własnym zakresie  
e/  usługi opiekuńcze realizowane w domach podopiecznych. 
f/  poradnictwo zawodowe. 
 
3.Realizacji pilotażowego programu PFRON pn. „A- UCZEŃ NA WSI – pomoc  
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.  
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących 
osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy wiejskie. Zgodnie z podpisaną 
umową  w dniu 05.12.2008 roku na realizację tego zadania w 2009r. otrzymano 
kwotę 34.986,74 zł  tj. 42,14% wnioskowanej kwoty, dla 35 beneficjentów. 
 
VVII  OObbsszzaarr  ""WWyyrróówwnnyywwaanniiee  sszzaannss  eedduukkaaccyyjjnnyycchh  ddzziieeccii””  
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
niepełnosprawnych i z rodzin dotkniętych ubóstwem. 
 
Cele szczegółowe: 
- Podjęcie działań pozwalających na zwiększenie dostępności i podniesienie standardów 
  wychowania przedszkolnego, 
- Opracowanie programów i wniosków w celu pozyskania dodatkowych środków na 
   prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz rozwój poradnictwa psychologiczno - 
   pedagogicznego, 
 - Modernizacja szkół oraz przedszkoli, wzbogacenie bazy dydaktycznej placówek.  
- Poprawa organizacji dowozu dzieci na zajęcia – pozyskanie gimbusów. 
 
 Cele te realizowane są poprzez udział szkoły w programach unijnych tj. „Radosna 
szkoła”, „Wykorzystaj swoją szansę” oraz w Świętokrzyskim Programie Rozwoju Edukacji 
Obszarów Wiejskich. Dzięki tej aktywności placówki otrzymały pomoc finansową na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Pozwoliło to na stworzenie warunków 
umożliwiających dzieciom usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji 
uwagi, itp.  

Program „Radosna szkoła” jest organizowany i finansowany  przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. W roku 2009 w ramach tego programu 2 szkoły - Szkoła Podstawowa  
w Brzezinkach i Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasterii - otrzymały pomoc 
finansową na zakup pomocy dydaktycznych.  Zakupione narzędzia pozwoliły stworzyć 
dzieciom takie miejsca w szkole, gdzie możliwe jest ćwiczenie różnych sprawności: 
manipulowanie przedmiotami, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi i inne. 
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Dzięki realizacji tego zadania zwiększono dostępność i podniesiono standardy wychowania 
przedszkolnego, w grupach sześciolatków wcześniej rozpoczynających naukę w klasie I-szej 
szkoły podstawowej. W dwóch szkołach objętych programem naukę wcześniej rozpoczęło  
4 sześciolatków. Ponadto z pomocy tej skorzystało 101 uczniów klas I-III. 

      Nakłady: 12.000,00 zł. 
W ramach projektu (obejmującego lata 2009-2010) pn. „Wykorzystaj swoją szansę” 

realizowanego zgodnie z Priorytetem IX. Numer działania 9.1.2 PO KL. od października 
2009r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół w gminie Masłów. Dzieci  
i młodzież mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych: język angielski z 
egzaminem TELC, informatyka z egzaminem ECDL, wsparcie psychologiczne, zajęcia 
rozwijające: matematyczno-przyrodnicze, matematyczno-biologiczne, humanistyczne, zajęcia 
wyrównawcze: matematyczno-przyrodnicze, matematyczno-biologiczne, humanistyczne, 
informatyczne.  
Nakłady PO KL w roku 2009 X-XII wynosiły: 264.513,13 zł. 
Wskaźniki pomiaru rezultatów:  
   a/ liczba szkół objętych projektem – 6  szkół: 
Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Masłowie, Gimnazjum im. J. Pawła II  
w Masłowie, Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Kapitulnych, Gimnazjum w Mąchocicach 
Kapitulnych, Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii, Szkoła 
Podstawowa w Brzezinkach.   

Rezultat w roku 2009 – 100%. 
b/ Liczba uczniów objętych wsparciem szkoleniowym i warsztatowym – 333 . W roku 2009 

wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia wybrane.  
Rezultat - 100%. 

c/ Liczba godzin zajęć językowych, komputerowych i pozostałych rozwijających – 2580        
godzin. W roku 2009 zrealizowano 774 godziny – 30%. 
d/ Liczba godzin zajęć wyrównawczych – 450 godzin. W roku 2009 zrealizowano – 135 
godzin – 30%. 
Ponadto Samorządowy Zespół Obsługi Oświaty w Masłowie organizuje: 
ü Pomoc materialną, w formie stypendiów socjalnych, realizowaną w ramach dotacji 

przyznawanej przez budżet państwa oraz częściowo ze środków własnych gminy. 
Nakłady w roku 2009 – 67.257,72 zł.  w tym 5.000,00 zł. z środków własnych gminy. 
Przyznano stypendia socjalne dla 150 osób, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

ü Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznawane w ramach 
Regionalnego Programu Stypendialnego PO KL, w roku 2009 otrzymało 2 uczniów 
Zespołu Szkół w Masłowie.  

ü Świętokrzyski Program Rozwoju Edukacji Obszarów Wiejskich – finansowany przez 
Urząd Marszałkowski. Udział w programie wzięły 2 szkoły: Zespół Szkół  
w Mąchocicach Kapitulnych i Szkoła Podstawowa w Brzezinkach.  

           Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych otrzymał multimedialny zestaw    
komputerowy – 15.790,00 . 
         Szkoła Podstawowa w Brzezinkach – otrzymała środki finansowe w wysokości 
18.000,00 zł. w ramach których zakupiono zestawy komputerowe, tablicę interaktywną, 
oprogramowanie i pomoce dydaktyczne. Z programu korzysta 323 uczniów. 
 W Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych utworzono etat pedagoga szkolnego  
(na terenie Gminy Masłów pracuje aktualnie dwóch pedagogów).  
Ponadto w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym działa Punkt 
Konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w którym odbywają się zajęcia  
z zakresu terapii logopedycznej oraz badania pedagogiczne uczniów z terenu całej  gminy. 
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 Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w uzasadnionych przypadkach  
(na wniosek rodzica, który przedstawia właściwe orzeczenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej), dyrektorzy szkół w oparciu o postępowanie administracyjne organizują 
wczesne wspomaganie bądź nauczanie indywidualne. 
 Uczniowie u których zdiagnozowano upośledzenie umysłowe mogą korzystać  
z nauczania włączającego lub uczęszczać do szkół specjalnych w Kielcach Urząd Gminy 
organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia lekcyjne (4 dzieci). 

W roku 2009 dwukrotnie (w m-cu styczniu i m-cu listopadzie) składano wnioski  
do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie autobusu szkolnego typu „gimbus”. Z uwagi  
na fakt, że projekt nowelizacji ustawy budżetowej spowodował zmniejszenie wydatków  
na oświatę i wychowanie, w roku 2009 całkowicie zrezygnowano z centralnego zakupu 
autobusów szkolnych przez MEN. Wniosek przeszedł do rozpatrzenia w roku 2010.  

Z uwagi na koszty, brak wystarczających środków w budżecie w 2009r. nie była 
prowadzona modernizacja placówek w zakresie likwidacji barier architektonicznych. 

Zespół Zadaniowy oceniając stopień wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych ustalił, że wszyscy realizatorzy strategii wypełniali zadania 
wymienione w poszczególnych obszarach tego dokumentu zgodnie z przyjętymi celami 
szczegółowymi.  
           W celu sprawdzenia efektywności Strategii oraz oceny zgodności osiąganych 
rezultatów z założonymi celami w ramach pracy Zespołu Zadaniowego planuje  
się prowadzenie monitoringu, którego celem będzie:  

-  ocena postępu realizacji poszczególnych celów szczegółowych; 
-  korygowanie działań, jeśli nie przynoszą zamierzonych efektów;  
-  wczesne diagnozowanie trudności.  
Tak prowadzona ewaluacja pozwoli na dokonywanie aktualizacji dokumentu  

w sposób uwzględniający aktualne potrzeby społeczne.  
 
Źródło opracowania niniejszego sprawozdania stanowią otrzymane informacje przez Zespół 
Zadaniowy od poszczególnych jednostek z terenu Gminy Masłów. 
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