PLAN DZIAŁANIA
NA ROK 2009
GMINY WĄSEWO
W RAMACH PROGRAMU
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
1. Adres gminy
Nazwa Gminy
Województwo
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Wąsewo
mazowieckie
Wąsewo
Zastawska
13
07-311

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

Halina
Szuflińska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(0-29) 645-80-00 w.32
(0-29) 645-86-06
gopswasewo@poczta.onet.pl

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)
Gmina Wąsewo w 2009 roku będzie kontynuować usługi społeczne rozpoczęte w 2008 roku, tj:
1. Usługi dla dzieci i młodzieży:
• zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz wszechstronny rozwój i
wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych poprzez zajęcia pozalekcyjne,
tworzenie różnych kółek zainteresowań ( np. zorganizowanie zajęć sportowych w
tym zawodów sportowych, zorganizowanie i prowadzenie zajęć tanecznych oraz
utworzenie koła tanecznego).

2. Usługi dla rodzin :
• Poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii, logopedii, terapii
uzależnień i pedagogiki szkolnej. Prowadzenie poradni ,, POMOCNA DŁOŃ”.
Udostępnienie mieszkańcom gminy Wąsewo skorzystania z pomocy psychologaterapeuty uzależnień, logopedy, pedagoga, prawnika . Zapewnienie stałych
dyżurów i konsultacji z ww. specjalistami.

3. Usługi dla osób starszych:
• Integracja osób starszych ze środowiskiem oraz aktywizacja na rzecz zdrowego i
higienicznego trybu życia poprzez działanie Klubu Seniora, działalność Kół
Gospodyń Wiejskich ora promocję chóru parafialnego.
4. Usługi łączone :
• Inicjowanie i rozwój różnych form integracji środowiska lokalnego w odniesieniu
do kulturowości i tradycji regionu. Organizowanie życia społeczno-kulturowego
mieszkańców gminy mającego na celu integrację społeczną wszystkich
mieszkańców poprzez organizację Gminnych Dożynek, imprez okolicznościowych,
upowszechnianie tradycji (wydanie monografii Gminy Wąsewo).

5. Wsparcie szkoleniowe:
• Szkolenie dla liderów społeczności lokalnej, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych, uczestników warsztatów tworzenia GSRPS
z zakresu pisania dobrych projektów i ich rozliczania.

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. ,,Usługi dla dzieci i młodzieży” jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wąsewo na lata 2008-2013:
Cel strategiczny 3: Społeczność Gminy Wąsewo wolna od patologii i dysfunkcji w życiu
społecznym
Cel operacyjny 3.1: Różnorodne formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Działanie 2. ,, Usługi dla rodzin” jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wąsewo na lata 2008-2013:
Cel strategiczny 1 : Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Gminy
Wąsewo.

Cel operacyjny 1.1 : Nawiązanie współpracy z partnerami rynku pracy na rzecz aktywizacji
zawodowej i rozwoju zatrudnienia.
Cel strategiczny 2 : Pełna integracja i partycypacja społeczna mieszkańców.
Cel operacyjny 2.1. Aktywizacja społeczne i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Cel operacyjny 2.2 : Rozwój środowiskowych form wsparcia.
Cel strategiczny 3. Społeczność Gminy Wąsewo wolna od patologii i dysfunkcji w życiu
społecznym.
Cel operacyjny 3.2 : Profilaktyka uzależnień współuzależnień.
Cel operacyjny3.3 : Podnoszenie kompetencji kadr instytucji i organizacji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów społecznych.
Działanie 3. ,, Usługi dla osób starszych” jest odpowiedzią na cel strategiczny i operacyjny
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wąsewo na lata 2008-2013:
Cel strategiczny 2: Pełna integracja i partycypacja społeczna mieszkańców.
Cel operacyjny 2.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Działanie 4. ,, Usługi łączone ”dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób starszych jest odpowiedzią
na cel strategiczny i operacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
Wąsewo na lata 2008-2013:
Cel strategiczny 1: Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Gminy
Wąsewo.
Cel operacyjny 1.1 : Zwiększenie aktywności społeczeństwa lokalnego- pobudzenie inicjatyw
społecznych
Cel operacyjny 1.3 : Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i stworzenie
warunków do ich rozwoju, stworzenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Cel strategiczny 2: Pełna integracja i partycypacja społeczna mieszkańców.
Cel operacyjny 2.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania
Główne etapy
realizacji

ROK 2008

ROK 2009

Planu Działania
Kwartały

I

II

III

IV

Spotkanie
informacyjne.

X

Przygotowanie Planu
Działania.

X

Ogłoszenie
konkursów.
Upowszechnienie i
promocja działania.
Wybór
usługodawców,
podpisywanie umów
z wykonawcami.

X

I

X

X
X

II

III

IV

WdraŜanie planu
działania.

X

X

X

X

Usługi z poradnictwa
specjalistycznego.

X

X

X

X

Zagospodarowanie
czasu wolnego dla
dzieci i młodzieŜy
poprzez zajęcia poza
lekcyjne.

X

X

X

X

Integracja osób
starszych ze
środowiska oraz
aktywizacja na rzecz
zdrowego i
higienicznego trybu
Ŝycia.

X

X

X

X

Inicjowanie i rozwój
róŜnych form
integracji środowiska
lokalnego w
odniesieniu do
kulturowości i
tradycji regionu.
Usługi szkoleniowe.

X

X

X

X

Promocja
realizowanych
projektów przez
usługodawców.
Monitoring
realizowanych
projektów i Planu
Działania.

X

X

X

X

X

X

X

X

Opracowanie
raportów i
sprawozdań z
realizacji Planu
Działania.

X

X

6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe
TABELA 6.1.
Rodzaje usług* zgodnie z podziałem w
punkcie 3, np.:

% kwoty objętej
Planem Działania

Kwota (w złotych)

Usługi dla osób starszych

33.900 zł

16,6

Usługi dla dzieci i młodzieży

69.961 zł

34,2

Usługi dla rodzin

30.500 zł

14.9

Usługi dla osób starszych oraz dzieci i
młodzieży

0

Usługi dla osób starszych oraz rodzin

0

Usługi dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

0

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych
oraz rodzin.

56.680zł

27,7

Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, warsztaty,
wizyty studyjne, itp) – do 10% alokacji

13.500zł

6,6

Razem:

204.541zł

100% kwoty objętej
Planem Działania

TABELA 6.2.
Podział kwot

Kwota

Kwota objęta Planem
Działania
Kwota pozostająca nadal w
dyspozycji gminy
RAZEM

204.541

%
100

0

0
100% kwoty alokowanej na
gminę

204.541

TABELA 6.3.
Kwota w
rozbiciu na
kwartały*
Kwartały

Kwota (w
złotych)

ROK 2008

I

II

III

RAZE M

ROK 2009

IV

I

II

III

IV

11.920 55.763 24.552 50.328 43.800 18.178 204.541

7. 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 Rafał Kowalczyk
Stanowisko

Wójt Gminy Wąsewo

Miejsce i data

Wąsewo dnia 25.11. 2008 r.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA MCPS / 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:…………………

