PLAN DZIAŁANIA
NA LATA 2008-2009
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Gmina Świdwin

1. Adres gminy
Województwo
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy

ZACHODNIOPOMORSKIE
ŚWIDWIN
Pl. KONSTYTUCJI 3 MAJA
1
78-300 ŚWIDWIN

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Imię
EMILIA
Nazwisko
WISZNIEWSKA
Stanowisko
PODINSP. DS. PROMOCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I BHP
Nr telefonu
0943652015
Nr faksu
0943653568
Adres poczty e- poczta@swidwin.gmina.pl
mail
3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)
W ramach PPWOW zostały zaplanowane usługi, mające na celu podniesienie poziomu
integracji społecznej mieszkańców gminy wiejskiej Świdwin, a także wzmocnienie ich
aktywnych postaw, ukierunkowanych na samodzielne rozwiązywanie problemów
społecznych. Realizowane zadania zostały ujęte w formie następujących projektów:
1. "Pomocna dłoń dla seniora" - projekt zakłada usługi opiekuńcze dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
2. "Wiejska Akademia Integracji Społecznej WSPÓLNOTA w Klępczewie" - to projekt
adresowany do osób starszych, dzieci, młodzieży i rodzin z Klępczewa oraz sąsiednich
miejscowości. Oparty jest o świetlicę wiejską w Klępczewie. W ramach przedsięwzięcia
planowane jest zatrudnienie jednej osoby, animatora wiejskiego, który będzie organizował
zajęcia dla mieszkańców i starał się ich integrować w kierunku podejmowania działań na
rzecz lokalnego rozwoju. W ramach projektu powstaną: Klub Seniora, punkt wsparcia dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne.
W Akademii utworzony zostanie Klub Sportowy oferujący program zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży. Odbędą się okolicznościowe spotkania integracyjne. Przeprowadzone
będą korepetycje dla dzieci i młodzieży. W ramach integracji osób starszych i młodzieży
zorganizowany zostanie dla seniorów kurs obsługi komputera oraz telefonu komórkowego
(wolontariat).
3. "Kolorowe lato'' - tematem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych w formie półkolonii.
4. "Małe granty" - to niewielkie przedsięwzięcia integrujące lokalną społeczność (np. Dzień
Dziecka, Święto Wiosny, Dzień Seniora).
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:
Planowane usługi są zgodne z zapisami:
•
Strategii Rozwoju Gminy Świdwin ujętymi w celach strategicznych:
- zapewnienie korzystnych warunków życia mieszkańców, ochrona wartości kulturowych,

przyrodniczych i krajobrazowych,
- poprawa wykształcenia młodzieży i dorosłych,
- integrowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz rozwoju gminy,
•
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdwin, ujętymi w
następujących celach pośrednich, operacyjnych i kierunkach działania:
II. Stworzenie systemu rozwiązywania kwestii społecznych osób u których pojawił
się problem starości, choroby, niepełnosprawności, bezdomności.
4. Wspieranie osób w podeszłym wieku,
4.1 Propagowanie wolontariatu jako formy pomocy ludziom starszym (pomoc
sąsiedzka, młodzież na rzecz ludzi starszych),
4.2 Tworzenie warunków do aktywnego działania grup, organizacji, ośrodków
wsparcia dla osób starszych w celu podtrzymywania ich aktywności,
przeciwdziałania osamotnieniu, izolacji i pozostawania w środowisku lokalnym.
III. Zapobieganie dezorganizacji rodzin w których występują patologie zachowań
społecznych, wynikających z nie spełniania ról rodzicielskich.
2. Ograniczenie zjawiska występowania przemocy w rodzinie.
2.2 Stworzenie możliwości szerokiego dostępu do poradnictwa specjalistycznego
(psychologicznego, pedagogicznego, prawnego).
2.3 Stworzenie systemu pomocy dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki
rodzicielskiej poprzez:
- organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
3. Propagowanie zmiany stylu życia w kierunku aktywnego wypoczynku, kreowania
pozytywnych postaw.
3.2 Wspieranie finansowe i organizacyjne inicjatyw i przedsiębiorczości z
dziedziny kultury i sportu w klubach wiejskich.
3.3 Pomoc w organizowaniu różnych grup mieszkańców gminy, realizujących
programy odpowiadające zainteresowaniom, poziomowi wykształcenia i wiekowi.
NIE
Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

4. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania
Główne etapy realizacji Planu
ROK 2008
Działania
Kwartały

I

"Pomocna dłoń dla seniora"

x

"Wiejska Akademia Integracji Społecznej
WSPÓLNOTA w Klępczewie"

x

"Kolorowe lato''

x

"Małe granty"

x

Wsparcie szkoleniowe

x

II

III

ROK 2009
IV

5. Plan zapotrzebowania na środki finansowe
Rodzaje usług zgodnie z podziałem
Kwota (w złotych)
w punkcie 3, np.:
"Pomocna dłoń dla seniora"
"Wiejska Akademia Integracji Społecznej
WSPÓLNOTA w Klępczewie"
"Kolorowe lato''

"Małe granty"

I

II

III

IV

% kwoty objętej Planem
Działania

25 000,00

25,46 %

20 000,00

20,37%

29 000,00
20 000,00

29,53 %
20,37 %

Wsparcie szkoleniowe
Razem:

4 193,82
98 193,82

Podział kwot

Kwota

Kwota objęta Planem
Działania
Kwota pozostająca nadal w
dyspozycji gminy
RAZEM

Kwota w
rozbiciu na
kwartały*

zł

%

98 193,82

30

229 118,90

70

327 312,72

100% kwoty alokowanej na
gminę

ROK 2008

Kwartały

I

Kwota (w
złotych)

x 4000,00

4,27 %
100% kwoty objętej Planem
Działania

II

ROK 2009

III

IV

I

II

III

IV

32000,00

15500,00

27500,00

11000,00

8193,82

x

98193,82

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane
zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

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

7. 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:…………………

