
SPRAWOZDANIE  ZE  WSPÓŁPRACY  GMINY  MASŁÓW  

Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI  I  INNYMI  PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI   DZIAŁALNOŚĆ   POŻYTKU   PUBLICZNEGO   ZA  2006r. 

Zgodnie z   art. 5 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada 

Gminy Masłów Uchwałą Nr XL/335/06 z dnia 09 lutego 2006r. przyjęła „Roczny program 

współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  2006  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:

- pomocy społecznej,

- bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,

- profilaktyki, rehabilitacji i terapii uzależnień,

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I.  Podpisane zostały umowy na łączną kwotę dotacji wynoszącą 34.800,00 zł. w  tym dla:

1) „Caritas”  Diecezji  Kieleckiej  o  wsparcie  realizacji  zadania  polegającego  

na  „prowadzeniu dożywiania w Stołówce Charytatywnej w Wiśniówce” z przekazaną 

dotacją w wysokości 14.000,00 zł.

Zadanie realizowane w Stołówce w Wiśniówce miało na celu przygotowanie ciepłych 

posiłków dla  mieszkańców Gminy  Masłów.  W ramach pomocy żywieniowej  pomocą 

objęto  rodziny  ubogie,  starsze  niemogące  samodzielnie  przygotować  sobie  posiłku.  
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Często  ten  posiłek  jest  dla  nich jedynym gorącym posiłkiem w ciągu dnia.  Stołówka 

wydaje  codziennie  ok.  33  posiłków (w tym dla:  9  mężczyzn,  3  kobiety,  21  dzieci),  

z których korzystają nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci realizujące obowiązek 

szkolny i uczęszczające na zajęcia socjoterapeutyczne.  Z przedstawionego sprawozdania 

przez  „CARITAS”  wynika,  że  całkowity  koszt  zadania  wyniósł  44.032,59  zł.  

(w tym dotacja 14.000,00 zł.)

2) „Caritas”  Diecezji  Kieleckiej  o  wsparcie  realizacji  zadania  polegającego  

na „prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i zakup pomocy dydaktycznych 

oraz  zorganizowanie  terapii  dla  osób  współuzależnionych  w  Świetlicy  

Socjoterapeutycznej  

w Wiśniówce”  z przekazaną dotacją w wysokości 7.800,00 zł.

Świetlicę Socjoterapeutyczną odwiedzało przeciętnie 20-cioro dzieci dziennie z rodzin  

o niskim statusie materialnym i dysfunkcyjnych. Łącznie było ich 40 osób. W okresie 

wakacyjnym  organizowane  były  półkolonie  (11-  dniowe)  w  których  udział  brało  39 

dzieci.  W  placówce  prowadzone  były  również  zajęcia  dla  rodzin  osób 

współuzależnionych-  alkoholizm, przemoc w rodzinie. Pomocą taką objęto 4 rodziny, 

które  samodzielnie  nie  potrafiły  rozwiązać  zaistniałych  konfliktów.  Dzieciom 

zaproponowane  były  zajęcia  mające  na  celu  wyrównanie  braków  edukacyjnych, 

przeciwdziałanie  patologiom  społecznym.  Zajęcia  prowadzone  na  świetlicy  miały 

charakter  edukacyjny,  wychowawczy  i  socjoterapeutyczny.  Zaangażowani  terapeuci, 

pedagog i wolontariusze organizowali czas wolny dla dzieci proponując im różnego typu 

gry,  zabawy,  konkursy plastyczne  i  sportowe.  Zajęcia  z  podopiecznymi organizowane 

były w różnych formach w zależności od potrzeb, była to praca indywidualna i grupowa. 

Dzieci korzystały również z pomocy w odrabianiu lekcji, nadrabiały zaległości z zakresu 

programu  szkolnego  jak  również  mogły  liczyć  na  wsparcie  terapeutów i  psychologa. 

Prowadzone  były  również  zajęcia  dotyczące  profilaktyki  i  uzależnień.  Prowadzono 

również wiele zajęć o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym: gry w tenisa stołowego, 

zajęcia  na  świeżym  powietrzu,  gry  planszowe,  rebusy  oraz  zajęcia  dydaktyczne  

z wykorzystaniem słowa i języka polskiego. W  m-c grudniu 2006r. 30 dzieci ze Świetlicy 

uczestniczyło  w  koncercie  mikołajkowym  na  hali  widowiskowo-  sportowej  przy  

ul.  Żytniej  w Kielcach,  na  którym wystąpiły  zespół  Arka  Noego.  Z  przedstawionego 

sprawozdania  przez  „CARITAS”  wynika,  że  całkowity  koszt  zadania  wyniósł 

28.590,90zł. ( w tym dotacja 7.800,00 zł.)
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3) Polski  Czerwony Krzyż Świętokrzyski  Zarząd Okręgowy w Kielcach o powierzenie 

realizacji  zadania  polegającego  na  „świadczeniu  usług  opiekuńczych  w  tym 

rehabilitacyjnych”  z przekazaną dotacją w wysokości 10.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze skierowane były do osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, które 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób i rodzina 

nie była w stanie zapewnić im takiej opieki. Usługi obejmowały pomoc w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację, oraz 

w  miarę  możliwości,  zapewnienie  kontaktów  z  otoczeniem.  Ułatwiły  osobom 

niepełnosprawnym pomoc w podstawowych czynnościach życiowych.

4) Klub Sportowy „Skalnik” w Wiśniówce o powierzenie realizacji zadania polegającego na 

„organizację turniejów tenisa slołowego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy  

Masłów”  z  przekazaną  dotacją  w  wysokości  3.000,00  zł.  Zasadniczym  celem  jakim 

zamierzano osiagnąć jest zagwarantowanie dzieciom i młodzieży aktywnego wypoczynku 

sportowego oraz nabranie cech właściwego funkcjonowania w swoim środowisku, szkole 

i  grupie rówieśniczej.  Zorganizwoane zostały trzy turnieje tenisa stołowego w których 

łącznie wzieło udział 158 dzieci. Zawody zostały przeprowadzone w trzech kategoriach 

wiekowych z  podziałe  na dziewczęta  i  chłopcy zgodnie  z  przepisami  PZTS.  Turnieje 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co zaowocowało dużą frekfencją na zawodach.

 II. Inne formy współpracy: 

1) udostępnienie nieruchomości dla: „Caritas” Diecezji Kieleckiej na bezpłatne użyczenie 

na okres 3 lat tj. od 01 lutego 2004r. do 31 stycznia 2007r. nieruchomości zabudowanej 

położonej  przy  ul.  Górnej  18  w  Wiśniówce.  Budynek  użyczony  jest  na  prowadzenie 

świetlicy socjoterapeutycznej oraz stołówki charytatywnej. 

2)  Otrzymano żywność w ramach programu „Dostarczenie  żywności  dla  najbiedniejszej 

ludności Unii Europejskiej” od organizacji pozarządowych:

 „Caritas Kielecka” łącznie 20.994,60 kg asortymentu (w tym: 7.996 l mleka, 2.000 kg 

mąki, 3.000 kg makaronu,   2.000 kg ryżu,  999 kg sera topionego, 999,60 kg. sera 

3



żółtego, 3.500 kg kaszy, 500 kg. cukru), który został  wydany  dla 255 rodzinom w tym 

1.026 osób.

Żywność została wydawana dla mieszkańców Gminy Masłów, korzystających ze świadczeń 

pomocy  społecznej  w  ilościach  zgodnych  z  wytycznymi  otrzymanymi  od  organizacji 

pozarządowych.

3)   Zorganizowano bezpłatne szkolenia w dniach:

⇒ 9 czerwca 2006r.     nt. „Promocja usług i instrumentów rynku pracy” w którym wzięło 

udział  4  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych i  10 przedstawicieli  jednostek 

samorządu terytorialnego

⇒ 06-07  lipca  2006.   nt.  „Praktyczne  aspekty  pozyskiwania  środków

 i  zarządzania  projektami  finansowanymi  z  EFS”,  w  którym  wzięło  udział  4 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i 12 przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego

⇒ 10 lipca 2006r.     nt. „Partnerstwo lokalne”, w którym wzięło udział 2 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i 6 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

4) Na stronie internetowej  Urzędu Gminy Masłów powstała baza danych o organizacjach 

działających na terenie gminy w oparciu o przedłożone informacje i statutu organizacji. 

5) W  2006r.  odbyły  się  3  spotkania   Komisji  Konsultacyjnej  w  zakresie  współpracy  

z  organizacjami  pozarządowymi,  których  głównym  celem  było  ustalenie  wzajemnych 

kierunków współpracy.  Ponadto  organizacje  pozarządowe na  bieżąco  były  informowana  

o możliwościach ubiegania się o środki pozabudżetowe z innych instytucji. 

Samorząd  Gminy  Masłów  niemal  od  początku  powstania  prowadzi  współpracę  

z  organizacjami  pozarządowymi.  Doświadczenia  zdobyte  w  zakresie  współpracy  

w  poprzednich  latach,  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

mgr Monika Dolezińska
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