PLAN DZIAŁANIA
1. Adres gminy
Nazwa Gminy
Województwo
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy

Gmina Kowal
Kujawsko-Pomorskie
Kowal
Piwna 33
87-820

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Imię
Aneta
Nazwisko
Kwarcińska
Stanowisko
Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji, BIP
Nr telefonu
054 – 2842-252
Nr faksu
054-2842-363
Adres poczty a.kwarcinska@op.pl
e-mail
3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)
1. Festyn integracyjny z okazji jubileuszu 40-lecia Kapeli Spod Kowala
2. Szkolenie dla Koordynatorów Programu Integracji Społecznej
3. Wigilia dla samotnych i niepełnosprawnych
4. Turniej sportowy dla młodzieży
5. Szkolenie dla liderów Gminnych
6. Kurs florystyczny – sztuka ludowa i rękodzieło szansą różnicowania dochodów
w gospodarstwie rolnym,
7. Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Nakonowie
8. Poznajemy Kulturę Regionu – dzieci ze SP w Grabkowie
9. Baw się z nami podczas ferii – dzieci ze SP w Więsławicach
10. Dbajmy o sprawność fizyczną – zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i
młodzieży z Gimnazjum Publicznego w Grabkowie
11. Zajęcia socjoterapeutyczne dla rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Kowal
12. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
13. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, kółka zainteresowań
14. Wczesne diagnozowanie dysfunkcji poprzez psychologa i pedagoga szkolnego,
15. Spotkania integracyjne dla osób starszych,
16. Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych.
Zmniejszenie barier międzypokoleniowych,
17. Zwiększenie dostępności do usług medycznych, poprzez organizowanie cyklu
,,Białych niedziel” .
18. Integracja międzypokoleniowa pod hasłem ,,Jesteśmy Razem w Gminie Kowal”
- dzień dziecka, dzień rodziny, wspólne gotowanie potraw regionalnych, dzień
ziemniaka, wigilia międzypokoleniowa, popularyzacja regionalizmu wśród dzieci
młodzieży.

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:
Do zadania 1 cel ze strategii:
§ objęcie działalnością kulturalną dzieci, młodzież, dorosłych (sprzyjanie tworzeniu
zespołów, kół zainteresowań – teatralnych, folklorystycznych, wokalnych,
archeologicznych, plastycznych, muzycznych, klubów seniora, klubów ksiązki, wymiana
kulturalna z zagranicą, kursy i szkolenia),
§ organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz integracja społeczna (festyny,
ogniska, rajdy, wyjazdy do kina, teatru),
Do zadania 2 cel ze strategii:
- 10 % alokacji na szkolenia
- wykreowanie i wzmacnianie liderów społecznych – wyposażenie ich w narzędzia
działania lidera,
Do zadania 3 cel ze strategii:
- organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz integracja społeczna (festyny,
ogniska, rajdy, wyjazdy do kina, teatru),
Do zadania 4 cel ze strategii:
§ współorganizowanie imprez lokalnych o charakterze kulturalno-sportowych z
programem profilaktycznym
§ wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji,
Do zadania 5 cel ze strategii:
- wykreowanie i wzmacnianie liderów społecznych – wyposażenie ich w narzędzia
działania lidera,
Do zadania 6 cel ze strategii:
§ propagowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia, odradzanie się ginących
zawodów, rzemieślników, zainteresowanie młodzieży tradycyjnym rzemiosłem,
zdobywanie zawodów, warsztaty,
Do zadania 7,8,9 cel ze strategii:
§ podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży,
§ dostosowanie form kształcenia do indywidualnych potrzeb dziecka.
§ współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie finansowania i organizowania
zajęć – koła zainteresowań, wycieczki, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, zajęcia
turystyczne,
§ Współpraca z GOPS, szkołami, parafiami,
§ wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym.
§ organizacja czasu wolnego (spotkania z ciekawymi ludźmi),
Do zadania 10 cel ze strategii:
§ współorganizowanie imprez lokalnych o charakterze kulturalno-sportowych z
programem profilaktycznym
§ wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji,
§ podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży,
Do zadania 11 cel ze strategii:
§ zapewnienie wsparcia psychologicznego dla rodzin dzieci z dysfunkcjami,
§ organizacja spotkań edukacyjnych dla młodzieży dotyczących radzenia sobie z
narkomanią i alkoholizmem (spotkania z trzeźwymi alkoholikami, terapeutami
uzależnień),
Do zadania 12 cel ze strategii:
§ organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,

Do zadania 13 cel ze strategii:
§ podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży,
§ dostosowanie form kształcenia do indywidualnych potrzeb dziecka.
§ współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie finansowania i organizowania
zajęć – koła zainteresowań, wycieczki, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, zajęcia
turystyczne,
§ Współpraca z GOPS, szkołami, parafiami,
§ wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym.
§ organizacja czasu wolnego (spotkania z ciekawymi ludźmi),
§ aktywizacja społeczności lokalnych,
Do zadania 14 cel ze strategii:
§ wczesne diagnozowanie i skuteczne leczenie wad postawy,
§ kierowanie do poradni specjalistycznych,
Do zadania 15 cel ze strategii:
§ aktywizacja społeczności lokalnych,
Do zadania 16 cel ze strategii:
§ organizacja czasu wolnego (spotkania z ciekawymi ludźmi),
§ aktywizacja społeczności lokalnych,
Do zadania 17 cel ze strategii:
§ organizacja białych sobót, białych niedziel,
Do zadania 18 cel ze strategii:
§ współorganizowanie imprez lokalnych o charakterze kulturalno-sportowych z
programem profilaktycznym
§ objęcie działalnością kulturalną dzieci, młodzież, dorosłych (sprzyjanie tworzeniu
zespołów, kół zainteresowań – teatralnych, folklorystycznych, wokalnych,
archeologicznych, plastycznych, muzycznych, klubów seniora, klubów ksiązki, wymiana
kulturalna z zagranicą, kursy i szkolenia),
§ organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz integracja społeczna (festyny,
ogniska, rajdy, wyjazdy do kina, teatru),
§ organizacja czasu wolnego (spotkania z ciekawymi ludźmi),

NIE
Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania
Główne etapy
ROK 2008
ROK 2009
realizacji Planu
Działania
Kwartały
1. Festyn integracyjny z
okazji jubileuszu 40-lecia
Kapeli Spod Kowala

I

II
X

III

IV

I

II

III

IV

2. Szkolenie dla
Koordynatorów Programu
Integracji Społecznej

X

3. Wigilia dla osób
samotnych i
niepełnosprawnych
4. Turniej sportowy dla
młodzieży
5. Szkolenie dla liderów
Gminnych
6. Kurs florystyczny –
sztuka ludowa
7. Zorganizowanie
wypoczynku zimowego
dla dzieci ze SP w
Nakonowie
8. Poznajemy Kulturę
Regionu – dzieci ze SP w
Grabkowie
9. Baw się z nami podczas
ferii – dzieci ze SP w
Nakonowie
10. Dbajmy o sprawność
fizyczną – zajęcia
sportowo rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży z
Gimnazjum Publicznego
w Grabkowie.
11. Zajęcia
socjoterapeutyczne dla
rodzin z dysfunkcją z
terenu Gminy Kowal
12. Organizacja
wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży
13. Organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży, kółka
zainteresowań
14. Wczesne
diagnozowanie dysfunkcji
poprzez psychologa i
pedagoga szkolnego
15. Spotkania integracyjne
dla osób starszych
16. Organizacja czasu
wolnego dla dzieci,
młodzieży, rodzin i osób
starszych. Zmniejszenie
barier
międzypokoleniowych,

X

17. Zwiększenie
dostępności do usług
medycznych, poprzez
organizowanie cyklu
,,Białych niedziel” .

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18. Integracja
międzypokoleniowa pod
hasłem ,,Jesteśmy Razem
w Gminie Kowal”
- dzień dziecka, dzień
rodziny, wspólne
gotowanie potraw
regionalnych, dzień
ziemniaka, wigilia
międzypokoleniowa,
popularyzacja
regionalizmu wśród dzieci
młodzieży.

X

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

X

X

Kwota (w złotych)

% kwoty objętej
Planem Działania

6900

3,66

104 150,8

55,17

8000

4,24

-

-

10 000

5,30

-

-

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych
oraz rodzin.

52 043,0

27,57

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

7 680,04

4,07

188 773,84

100% kwoty objętej
Planem Działania

Usługi dla osób starszych
Usługi dla dzieci i młodzieży
Usługi dla rodzin
Usługi dla
i młodzieży

osób starszych oraz

dzieci

Usługi dla osób starszych oraz rodzin
Usługi dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

Razem:

* Gminy, które zakończyły opracowywanie PD wg poprzedniego wzoru korygują tabelkę przy najbliższej
aktualizacji Planu.

TABELA 6.2.
Podział kwot
Kwota
objęta
Planem
Działania
Kwota pozostająca nadal w
dyspozycji gminy
RAZEM

TABELA 6.3.

Kwota
zł

%

188 733,84

100

-

-

188 733,84

100% kwoty alokowanej na
gminę

Kwota w
rozbiciu na
kwartały*

ROK 2008

I

II

III

RAZEM

ROK 2009

IV

I

II

III

IV

Kwartały

7043,8
11 100,2 20 539,8 30 000 60 000 60 090,04
188 773,84
Kwota (w
złotych)
* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą
przekazywane zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

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 Krystyna Kurzawska
Skarbnik Gminy
Stanowisko
Miejsce i data

31.03.2009r.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Imię i nazwisko osoby uprawnionej Stanisław Adamczyk
Wójt Gminy Kowal
Stanowisko
Miejsce i data

31.03.2009r.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

8. 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 Konsultanta Regionalnego PPWOW:
PODPIS Dyrektora ROPS:
Sławomir Zdziarski
…………………………
Konsultant Regionalny PPWOW
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
DATA: _____________

DATA:…………………

TAK
TAK
TAK

