
 

PLAN DZIAŁANIA 
NA LATA 2008-2009 

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
Gmina Pełczyce 

 
1. Adres gminy 

Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE 
Miejscowość PEŁCZYCE 
Ulica RYNEK BURSZTYNOWY 
Nr domu 2 
Nr lokalu - 
Kod pocztowy 73-260 PEŁCZYCE 

 
2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

Imię ANETA 
Nazwisko BUKAŁA 
Stanowisko KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Nr telefonu (095) 7685048 
Nr faksu (095) 7685118 
Adres poczty  UL. RYNEK BURSZTYNOWY 2,  73-260 PEŁCZYCE 
e-mail rolnictwo2@pelczyce.pl 

 
 

 
3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) 

Plan Działania w ramach Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu 
Wspierania Obszarów Wiejskich przedstawia terminy i rodzaje usług społecznych 
realizowanych przez naszą społeczność (organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, jednostki 
samorządu terytorialnego) koncentrujących się bezpośrednio na przygotowaniu licznych 
ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy oraz włączaniu w Ŝycie społeczności 
osób niepełnosprawnych, starszych i chorych. 
 
1. Rozszerzona zostanie działalność świetlic środowiskowych w miejscowościach: 

Będargowo, Chrapowo, Lubiana i Pełczyce: 
• o utworzenie grup wsparcia – „Przez ludzi dla ludzi” szczególnie               

z uwzględnieniem poradnictwa dla osób z uzaleŜnieniami. 
Ponadto miejsca te w ramach integracji społecznej będą oferować róŜnorakie  
usługi, np.: 
• zajęcia origami – prowadzone przez profesjonalistę dla chętnych                     

z wszystkich grup społecznych; 
• zajęcia dziennikarskie połączone z biblioterapią dla dzieci i młodzieŜy w 

wieku szkolnym przy współudziale rodziców; 
• „Zwyczaje, obrzędy, tradycje” – zajęcia warsztatowe                        

z rękodzielnictwa prowadzone przez miejscowych artystów dla wszystkich 
grup społecznych oraz przegląd twórczości regionalnej, jako promocja 
lokalnych pisarzy, artystów; 

• organizacja wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie) dla dzieci                
i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych. 

W działalności świetlic przewiduje się: 



• zajęcia muzyczne, taneczne (z utworzeniem grup TOP DANCE                      
w przedziałach wiekowych: przedszkolnym, podstawowym                 
i gimnazjalnym), plastyczno – techniczne, sportowe (np. turnieje: piłki 
plaŜowej, noŜnej, tenisa stołowego, maraton pływacki itp.); 

• zajęcia integracyjne dla osób zdrowych i niepełnosprawnych, np. gry i zabawy 
„Mama, Tata i Ja”; 

• imprezy okolicznościowe i kulturowe z udziałem wszystkich grup społecznych 
(np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”, „Święto Latawców”, itp.) 
 

2. Planuje się podjąć działania zmierzające na podniesienie poziomu integracji 
społecznej osób starszych poprzez : 

• pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną, środowiskiem, np. organizowanie 
wspólnych uroczystości (tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień 
Inwalidy itp.) 

• wyjazdy do ciekawych miejsc; 
• punkt informacyjny – miejsce, w którym moŜna uzyskać informacje, porady 

prawne i drobną pomoc; 
• usługi opiekuńcze organizowane dla osób samotnych i niepełnosprawnych. 

 
Przygotowane oferty spędzania czasu wolnego umoŜliwi im odkrywanie swojego 
potencjału, wyrównanie szans edukacyjnych, realizowania się w działaniu na rzecz 
społeczności lokalnej, co w konsekwencji ograniczy zjawiska marginalizacji i 
wykluczenia społecznego wśród rodzin oraz osób starszych poprzez kształcenie 
umiejętności pełnienia ról społecznych. 

 
3. „Małe umowy” (wartość do 2000 euro) - organizowanie zajęć dla dzieci i 

młodzieŜy i osób starszych, tradycyjnych uroczystości i festynów dla 
społeczności lokalnej w miejscowościach: (Jarosławsko, Boguszyny, Bukwica, 
Nadarzyn, Jagów, Sarnik), oddalonych od siedziby gminy i pozbawionych 
świetlic szkolnych, włączających mieszkańców z róŜnych grup społecznych w 
proces ich przygotowania i przeprowadzenia.  

 
4. Szkolenie, kursy oraz wizyty studyjne dla osób zaangaŜowanych pośrednio i 

bezpośrednio w program oraz liderów lokalnych. 
 

 
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:      

Cele i kierunki działań zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
miasta i gminy Pełczyce: 

1. Zapobieganie przestępczości dzieci i młodzieŜy – tworzenie sieci świetlic 
dostępnych dla wszystkich dzieci, kawiarenek internetowych oraz 
inspirowanie młodzieŜy w kierunku tworzenia klubów osiedlowych, 
uprawiania sportu itp. 

2. Podjęcie działań w organizacjach alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzieŜ na terenach wiejskich. 

3. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą 
rodzinie. 

4. Tworzenie i wdraŜanie programów w zakresie wyrównywania szans 



edukacyjnych dzieci i młodzieŜy. 
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieŜy odpowiednich warunków do Ŝycia             

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 
6. Inicjowanie i rozwój róŜnych form integracji rodzin ze społecznością lokalną 

– wspieranie wypoczynku rodzinnego, organizowanie imprez integracyjnych             
i kulturalnych, festynów, spartakiad we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

7. Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych w realizacji pomocy 
dziecku i rodzinie. 

8. Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz wspieranie i usprawnianie 
systemu pomocy prawnej i socjalnej dla rodzin.  

9. Podnoszenie świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz 
ich praw i uprawnień w szczególności poprzez rozpowszechnianie informacji 
o prawach i uprawnieniach oraz dostępnych formach pomocy za 
pośrednictwem Internetu. 

10. UmoŜliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w Ŝyciu 
społecznym. 

11. Poprawa jakości Ŝycia oraz zwiększenie moŜliwości udziału w Ŝyciu 
społecznym ludzi starszych i chorych. 

 
 

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieŜności: 
 
5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu 

Działania 
Główne etapy realizacji Planu Działania ROK 2008 ROK 2009 

Kwartały I II III IV I II III IV 

1. Zajęcia w świetlicach w miejscowościach: 
•  Będargowo 
•  Chrapowo 
•  Lubiana 
•  Pełczyce 
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2. Aktywizacja i integracja osób starszych:- 
organizowanie imprez okolicznościowych, 
usług opiekuńczych. 
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3. „Aktywnie spędzaj czas” – świadczenie 
usług kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych. 
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4. Małe granty (do 2000 euro) – wspólne 
organizowanie tradycyjnych uroczystości i 
festynów, biesiad dla miejscowości: Jarosławsko, 
Boguszyny, Bukwica, Nadarzyn, Jagów, Sarnik. 
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5. Szkolenia i doradztwo dla osób 
zaangaŜowanych w realizację usług integracji 
społecznej i lokalnych liderów.  
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    5. Plan zapotrzebowania na środki finansowe 

Rodzaje usług zgodnie z 
podziałem w punkcie 3, np.: 

 

Kwota (w złotych) % kwoty objętej Planem 
Działania 

1. Zajęcia w świetlicach w  
miejscowościach: 
• Będargowo,  
• Chrapowo,  
• Lubiana, 
• Pełczyce. 
 

68 468,32 zł 53,56% 

2. Aktywizacja i integracja osób 
starszych:- organizowanie 
imprez okolicznościowych, usług 
opiekuńczych. 
 
 

10 000 zł 7,82% 

3. „Aktywnie spędzaj czas” – 
świadczenie usług kulturalnych, 
sportowych i rekreacyjnych. 
 

21 000 zł 16,43% 

4. Małe granty (do 2000 euro) – 
wspólne organizowanie 
tradycyjnych uroczystości, 
festynów, biesiad dla miejscowości: 
Jarosławsko, Boguszyny, Bukwica, 
Nadarzyn, Jagów, Sarnik. 

25 000 zł 19,56% 

5. Wsparcie szkoleniowe dla 
osób zaangaŜowanych w 
realizację projektu PPWOW ( do 
10% alokacji). 
 

3 360,08 zł 2,63% 

 
Razem: 

 
127 828,40  

100% kwoty objętej Planem 
Działania 

 
 

Kwota Podział kwot 
zł % 

Kwota objęta Planem 
Działania 

 
127 828,40 zł 

 
30% 

Kwota pozostająca nadal   
w dyspozycji gminy 
 

 
297 426,08 zł 

 
70% 

RAZEM 425 254,48 zł 
 

100% kwoty alokowanej na 
gminę 

 
 
 
 
 



Kwota w 
rozbiciu na 
kwartały* 

ROK 2008 ROK 2009 

 
Kwartały 
 

I I
I 

III IV I II III IV 

RAZEM 

Kwota  
(w złotych) x x 20238,13 27378,05 19878,05 27378,05 19878,05 13078,07 127828,40 

* - szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane 
zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS 
 
 
6. Oświadczam, Ŝe informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne            
z prawdą. WyraŜam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz 
ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 
 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej  MIROSŁAW KLUK 
Stanowisko BURMISTRZ  PEŁCZYC 
Miejsce i data PEŁCZYCE ; 20.05.2008 r.   
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej   

 
 
 

 
 
7. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT RE GIONALNY): 
 

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:………………… 
 

 


