GMINA MASŁÓW

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2010r.

MASŁÓW, marzec 2011 r.
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Wstęp
Zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234,
poz. 1536 ) Rada Gminy Masłów Uchwałą XLV/342/2010 z dnia 18 marca 2010r.
przyjęła

„Roczny

Pozarządowymi

program

oraz

innymi

współpracy

Gminy

Masłów

podmiotami

prowadzącymi

z

Organizacjami

działalność

pożytku

publicznego na 2010 rok”. Celem tego programu było efektywne wykorzystanie
społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy
Masłów przy udziale organizacji pozarządowych. Cel ten został zrealizowany
poprzez:

 określenie priorytetowych zadań publicznych,
 zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,
 wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,
 zwiększenie

ilości

świadczonych

usług

publicznych

oraz

podniesienie

ich standardu,

 obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania
bezpłatnej pracy wolontariuszy,

 zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych umożliwiających pełne
i terminowe wykorzystanie w/w zadań.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała według uchwalonego
programu. Głównymi obszarami pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy
Masłów były objęte zadania publiczne w sferze:
-

bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,

-

profilaktyki, rehabilitacji i terapii uzależnień,

-

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

I. Formy współpracy w aspekcie finansowym:
Podpisane zostały umowy na łączną kwotę dotacji wynoszącą 96.185,15 zł.
w tym dla:
1)
na

„Caritas” Diecezji Kieleckiej o wsparcie realizacji zadania polegającego
„prowadzeniu

dydaktycznych
w

Świetlicy

zajęć

oraz

socjoterapeutycznych

zorganizowanie

Socjoterapeutycznej

terapii

w

dla

dzieci

dla

osób

Wiśniówce”

w wysokości 8.000,00 zł.
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z

i

zakup

pomocy

współuzależnionych
przekazaną

dotacją

Świetlicę Socjoterapeutyczną odwiedzało przeciętnie 15 dzieci dziennie
z rodzin dotkniętych bezrobociem, dysfunkcyjnych, patologicznych, niejednokrotnie
doświadczonych alkoholizmem i o niskim statusie materialnym. W placówce
prowadzone były również zajęcia dla rodzin osób współuzależnionych - np.
alkoholizm, przemoc w rodzinie. Odpowiednio wykwalifikowana kadra w sposób
profesjonalny pomagała w rozwiązywaniu problemów.
Podjęto następujące działania realizowane poprzez:
 Zdiagnozowanie problemów wychowanków oraz określenie zakresu terapii
profilaktycznej,
 Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w tym szczególnie z problemem
alkoholizmu,

wspieranie

rodzin

patologicznych

i

zaniedbanych

w wychowywaniu dzieci (zajęcia grupowe i indywidualne),
 Rozwój relacji interpersonalnych (akceptacja siebie i innych, tolerancja,
umiejętność

słuchania

innych,

szacunek)

oraz

nauka

zachowań

asertywnych dzieci i młodzieży,
 Realizowanie

programu

uświadamiającego

skutki

uzależnienia

od alkoholu i narkotyków.
 Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

o uzależnieniu, przemocy, przestępczości,
 Prowadzenie terapii dla osób współuzależnionych (terapia rodziny),


Pomoc w odreagowaniu emocji i napięć powstałych na skutek przeżyć,

 Wprowadzenie w samodzielne życie poprzez prezentowanie pozytywnych
wzorców

postaw

i

zachowań

(praca

wychowawców,

terapeutów,

psychologów),
 Wdrażanie podopiecznych do obowiązków szkolnych i domowych,
 Angażowanie rodziców do współdziałania w procesie wychowawczym
(podtrzymanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną),
 Organizowanie wolnego czasu (rajdy i wycieczki, gry i zabawy ruchowe, gry
świetlicowe, rozgrywki sportowe, rozwój indywidualnych zainteresowań
(plastycznych, teatralnych, muzycznych),
 Zapewnienie dzieciom posiłku.
W wyniku proponowanych działań osiągnięto następujące rezultaty:


wyrównanie

poziomu

wychowawczo-edukacyjnego

dzieci

z

rodzin

dysfunkcyjnych;


podniesienie niskiego poczucia własnej wartości towarzyszącej dzieciom
z rodzin patologicznych;
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zmniejszenie

częstotliwości

zachowań

agresywnych,

destrukcyjnych

( wagary, alkohol, narkotyki, przemoc, pornografia);


rozwinięcie

umiejętności

komunikacji

interpersonalnej

i

zachowań

asertywnych wśród dzieci i młodzieży;


wykształcenie pozytywnych cech charakteru: stałości, mocnej woli, wiary
we własne siły;



podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i grupie;



wykształcenie zachowań prospołecznych;



kształcenie pożądanych postaw etyczno-moralnych;



zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat uzależnień;



wychowanie

w

atmosferze

sprzyjającej

przyswajaniu

wartości

ogólnospołecznych;


wyrównywanie poziomu wychowawczo-edukacyjnego przy odrabianiu
lekcji: stworzenie sieci świetlic opartych o te same standardy na zasadzie
porozumienia;



przeprowadzenie terapii dla osób współuzależnionych.

Wszystkie te działania tworzą kompleksowy system rozwiązywania problemów
dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych.
Z przedstawionego sprawozdania przez „CARITAS” wynika, że całkowity koszt
zadania wyniósł 32.168,66 zł. ( w tym dotacja 8.000,00 zł.)
2)Wójt Gminy Masłów, w roku 2009, dokonał wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych - Punktu Przedszkolnego CARITAS w Wiśniówce,
z

siedzibą

w

Wiśniówce

87

(budynek

byłej

szkoły

podstawowej).

Punkt przeznaczony dla dzieci w wieku 3-5 lat funkcjonuje w Wiśniówce
od 1 września 2009 roku, do chwili obecnej. Zadanie finansowane jest przez
CARITAS Diecezji Kieleckiej. Gmina Masłów przekazuje miesięcznie dotację
na

każde

Stawka
w

ta

dziecko
jest

przedszkolu

uczęszczające

wyliczana
i

wg

do

przedszkola,

wskaźnika

aktualizowana

raz

w

42%
roku.

w

wysokości

kosztu
Liczba

206,40

utrzymania
dzieci

zł.

dziecka

uczęszczająca

do placówki wynosiła 18-20 dzieci, w tej liczbie 7-9 dzieci było zamieszkałych
w gminie Masłów. Miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko wynosi 206, 40 zł. Kwota
dotacji przyznana w roku 2010 na wszystkie dzieci wynosiła 46.685,15 zł.
3)Stowarzyszenie

Nauczycieli

i

Wychowawców

z

siedzibą

w

Kielcach

o powierzenie realizacji zadania polegającego na „organizacji wypoczynku letniego
dla

dzieci

z

rodzin

dysfunkcyjnych

z

4

terenu

Gminy

Masłów z

zajęciami

profilaktycznymi - kolonie” z przekazaną dotacją w wysokości 40.000,00zł.
W zorganizowanym wypoczynku uczestniczyło 80 dzieci. Realizacja zadania
rozpoczęła się od przejęcia opieki nad uczestnikami kolonii w wyznaczonym
terminie

i

miejscu

zbiórki.

Koloniści

zostali

przewiezieni

do

ośrodka

wypoczynkowego „Watra” w Niedzicy. Uczestnicy spędzali na koloniach czas pod
hasłem „Bezpieczne wakacje” biorąc udział w realizacji programów opracowanych
przez członków Stowarzyszenia:
a)

turystyczny,

b)

sportowo- rekreacyjny,

c)

profilaktyki uzależnień
Zajęcia profilaktyczne prowadzone były w wymiarze 2 godzin dziennie

w formie pogadanek, scenek rodzajowych, zajęć

plastycznych i wykładów.

Codziennie w wymiarze 2 x 45 minut był realizowany program profilaktyczny
w oparciu o program „Zanim spróbujesz”. Zaangażowanie wychowawców, ciekawy
sposób prezentacji tematów spowodował, że koloniści bardzo aktywnie w nich
uczestniczyli.
4)Stowarzyszenie

Rozwoju

Wsi

Mąchocice

Scholasteria

i

Ciekoty

pn. Żeromszczyzna o powierzenie realizacji zadania polegającego na organizacji
Rajdu Pieszego Śladami „ Stefana Żeromskiego” dla dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym z przekazaną dotacją w wysokości 1.500,00 zł.
Uczestnikami rajdu byli uczniowie, opiekunowie i przewodnicy w liczbie około 300
osób. Udział brały 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja z terenu gminy Masłów.
Podjęto następujące działania:
1) Pieszy Rajd 3 trasami turystycznymi:
a) Masłów – Ciekoty,
b) Mąchocice Kapitulne – Ciekoty,
c) Klonów – Ciekoty dla dzieci w klasach 4-6 SP. i gimnazjum z terenu gminy,
2) Konkursy i prezentacje,
3) Nagrody książkowe oraz gry edukacyjne,
4) Dyplomy, puchary i wyżywienie ogólne.

II. Inne formy współpracy:
1) Wydzierżawienie
nieruchomości

dla: „Caritas” Diecezji Kieleckiej
zabudowanej,

położonej
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w

na okres 10 lat

Wiśniówce

o

powierzchni

954, 76 m2 z przeznaczeniem na działalność w zakresie prowadzenia
oddziału przedszkolnego oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXVI/210/08 z 04-12-2008 roku.
„Caritas” Diecezji Kieleckiej dzierżawi nieruchomość zabudowaną, położoną
w Wiśniówce do 31 lipca 2011r.
2) Gminy Masłów współpracuje

ze Stowarzyszeniem „ Lokalna Grupa

Działania – Wokół Łysej Góry” z siedzibą w Bielinach zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy XLII/358/06 z 27 kwietnia 2006r. w charakterze członka
wspierającego.
3) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Masłów uaktualniono bazę danych
o organizacjach działających na terenie gminy w oparciu o przedłożone
informacje i statuty organizacji. Opublikowano również na stronie BIP –
Masłów wykaz organizacji pozarządowych z województwa: lubelskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego pomagającym
osobom niepełnosprawnym, chorym i ich rodzinom wśród nich jest m.in.
Fundacja Dzieciom „ Zdążyć z pomocą”.
4) W 2010r. odbyły się

spotkania Komisji Konsultacyjnej

w zakresie

współpracy z organizacjami pozarządowymi, których głównym celem było
ustalenie

wzajemnych

kierunków

współpracy.

Ponadto

organizacje

pozarządowe były informowane na bieżąco o możliwościach ubiegania
się o środki pozabudżetowe z innych instytucji.
5) Na terenie gminy Masłów od 1 września 2010 roku działają cztery punkty
przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej, w ramach uzyskanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli
i Wychowawców w Kielcach dofinansowania projektu konkursowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1.1 zatytułowanego
„Europejskie Przedszkola w Gminie Masłów”.
Gmina, jako wkład własny udostępniła pomieszczenia dla funkcjonowania
punktów przedszkolnych na potrzeby realizacji projektu.
W roku 2010 Rada Gminy Masłów Uchwałą Nr XLIX/382/2010 przekazała
prowadzenie

dwóch

Świetlic

samorządowych

dla

dzieci

w

wieku

przedszkolnym:
1. Świetlicę Samorządową dla dzieci w wieku przedszkolnym w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie,
2. Świetlicę Samorządową dla dzieci w wieku przedszkolnym w Szkole
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii.

6

Ponadto Wójt Gminy Masłów dokonał wpisu do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych dwa niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez
Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców:
1. Punkt Przedszkolny w Masłowie Drugim
2. Punkt Przedszkolny w Brzezinkach.
Opieką

przedszkolną

we

wszystkich

czterech

punktach

przedszkolnych

prowadzonych przez Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach objęto
109 dzieci zamieszkałych w gminie Masłów. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów
z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola.
Samorząd Gminy Masłów niemal od początku powstania prowadzi współpracę
z organizacjami pozarządowymi. Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach
poprzednich, a także w ostatnim okresie (na nowych zasadach określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), pozwalają na dalsze
pogłębianie

partnerskiej

współpracy

w

celu

lepszego

wykonywania

zadań

ustawowych przypisanych gminom.

Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
/-/Monika Dolezińska
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