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Sprawozdanie Wójta Gminy Domanice z realizacji
Programu Współpracy Gminy Domanice
z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

Domanice, 14 lutego 2018 r.

I.

Wstęp

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu
działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie
odpowiadającym zadaniom tych organów. Obowiązek współpracy gmin z w/w organizacjami
i podmiotami reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
Uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011 r. przyjęto
Wieloletni Program Współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2020.
Dokument ten, określa ramy współpracy samorządu gminnego i organizacji pozarządowych dla
dobra i rozwoju społeczności lokalnej. Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest
istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym
społeczność lokalną. Realizacja celów, zawartych w Wieloletnim Programie, opiera się na
konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, w myśl której, państwo tworzy warunki do aktywności
publicznej trzech sektorów na rzecz dobra wspólnego.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą otrzymywać dotacje na realizację
zadań publicznych, mieszczących się w zadaniach gminy. Realizatorzy zadań publicznych
wyłaniani są w drodze konkursu i są obowiązani do informowania opinii publicznej o fakcie
dofinansowania realizowanego zadania z budżetu Gminy. Wójt zarządzeniem określa zasady
procedury konkursowej, skład i regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej złożone
oferty. Ostateczna decyzja o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, należy do Wójta.
Oprócz Programu Wieloletniego Rada Gminy winna uchwalać programy roczne, które
wyznaczają kierunki współpracy Gminy Domanice z organizacjami i podmiotami w danym
roku. W 2017 roku obowiązywał „Roczny Program Współpracy Gminy Domanice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.”
przyjęty Uchwałą Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016 r.
W roku 2017 za priorytetowe zadania publiczne przyjęto:
1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej:
1) animowanie pracy na rzecz środowiska lokalnego,
2) integracja społeczności lokalnej, aktywizacja
inicjatyw społecznych
i wspólnego działania,
3) organizacja imprez kulturalnych, oświatowych, zdrowotnych, turystycznych,
oraz pozyskiwanie środków na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych
imprez.
2. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym:
1) organizacja zajęć pozaszkolnych, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez
profilaktycznych jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych
zachowań,
2) ograniczenie przestępczości wśród nieletnich poprzez organizację zajęć
świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży,

3) organizacja imprez plenerowych na terenie gminy, których celem jest
profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Ratownictwa i ochrony ludności:
1) działania prewencyjne w zakresie ppoż.,
2) działalność ratowniczo-gaśnicza,
3) zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i zapobieganie ich powstaniu,
4) propagowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) wspieranie i promocja działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki
i sportu na terenie Gminy,
2) organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo rekreacyjnych
dla mieszkańców lokalnej społeczności z uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
3) organizacja zadań pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań
dzieci i młodzieży,
4) realizacja
programów
szkolenia
sportowego
oraz
uczestnictwo
w zorganizowanej rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach sportowych.

II.

Opis z przebiegu realizacji programu

Na podstawie „Rocznego Program Współpracy Gminy Domanice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r.” Zarządzeniem Nr
49/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Wójt Gminy Domanice ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom, w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
– prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których realizowane będą zajęcia
pozaszkolne, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla
patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań, w tym realizacja programu terapeutycznego dla
dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia SOS
Wioski Dziecięce w Polsce. Otrzymana oferta uzyskała pozytywną opinię Komisji
konkursowej na etapie formalnym i merytorycznym.
Zarządzeniem Nr 57/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Domanice dokonał
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznał wsparcie finansowe w formie dotacji
w wysokości 12.500,00 zł. stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dnia 2 stycznia
2017 r. zawarto umowę o realizację w/w zadania publicznego. Termin realizacji zadania
ustalono od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.
Program Umacniania Rodziny Siedlce prowadzony jest przez stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce w Polsce. Od 2016 r. Program Umacniania Rodziny wraz z Placówkami Wsparcia
Dziennego rozpoczął swoją działalność w gminie Domanice. Celem działalności
stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce w środowisku lokalnym jest reintegracja
społeczna rodzin zagrożonych rozpadem i wykluczeniem społecznym.
Na mocy Uchwały nr 52/2015 z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
i Statutu Programu Umacniania Rodziny z Placówkami Wsparcia Dziennego w gminie
Domanice (Domanice wraz z filią w Olszycu Szlacheckim) przyjęty został Statut oraz
Regulamin funkcjonowania PWD „Promyk” w Domanicach z filią w Olszycu Szlacheckim.
Oba dokumenty dostępne są w siedzibie Wioski Dziecięcej w Siedlcach oraz w obu

placówkach u wychowawcy. Pod opieką Programu Umacniania Rodziny w gminie Domanice
znajduje się 63 dzieci pochodzących z 22 rodzin.
W roku 2017 zajęcia prowadzone w ramach PWD „Promyk” odbyły się 4 razy w tygodniu,
po 4h, odpowiednio 2 dni w Wiejskim Domu Kultury w Domanicach (poniedziałki i wtorki)
oraz 2 dni w Wiejskim Domu Kultury „Olszynka” w Olszycu Szlacheckim (środy i czwartki).
W placówce zatrudnionych jest 5 osób – Mariola Pisarzak- kierownik, Magdalena Jasińska –
psycholog, Katarzyna Chromińska – wychowawca / osoba zarządzająca przypadkiem,
Agnieszka Jastrzębska - wychowawca, Ewelina Mucha - wychowawca. W celu realizacji
głównych założeń Placówki orz wymogów Sanepidu w zajęciach świetlicowych może brać
udział 30 dzieci.
W czasie zajęć tworzymy dzieciom i młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju,
wyrównujemy szanse edukacyjne, motywujemy do nauki, pracujemy nad budową więzi
i pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz uczymy pozytywnych wzorców zachowań, jak
również podnosimy poziom kompetencji społecznych. W ramach zajęć świetlicowych
prowadzone są zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia kompensacyjne, zajęcia z elementami
socjoterapii, zajęcia profilaktyczne, psycho-edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe prowadzone
przez wykwalifikowanych instruktorów (zajęcia taneczne, teatralne, edukacyjne z zakresu
matematyki oraz języka angielskiego). Wszelkie działania prowadzone są bezpłatnie.
W okresie funkcjonowania Placówki, dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych
miały okazję wziąć udział w kilku wyjazdach, co zilustrowane jest w tabeli poniżej:

Lp.

Miejsce wyjazdu
Mazury-wyjazd feryjny

Rodzaj
wyjazdu
wypoczynek

1
2

5

Siedlce-wyjazd do kina
Siedlce-Festyn z okazji Dnia
Rodziny w Wiosce
Dziecięcej
Chłapowo-wyjazd
wakacyjny
Caldo we Włoszech- wyjazd
wakacyjny

6

Siedlce-wyjazd na basen

7

Warszawa-wyjazd do teatru,
na spektakl „Polita”

8

Siedlce-wyjazd do kina

9

Warszawa „ Disney on ice”
rewia na lodzie

10

Wilno-Troki - wycieczka

11

Warszawa- wyjazd do teatru
, na spektakl „
Wanna Archimedesa”

3
4

relaksacyjny

Termin
wyjazdu

Liczba
uczestników

20.01.2017r.

1

15.02.2017r.

35

01.06.2016

35

integracja

Integracyjno19edukacyjny
25.07.2017r.
Integracyjnowypoczynkowy 07.2017r.
rekreacyjny

24.08.2017r.

kulturalny

28.10.2017r.

rekreacyjny
rekreacyjny
Integracyjnoedukacyjny
Kulturalnoedukacyjny

20
2
21
17
35

07.11.2017r.
10.11.2017r.

35

0810.12.2017r.

1

03.12.2017r.

11

12
13

Mazur-Wilno-Trokiwycieczka
Warszawa-wyjazd do teatru
na spektakl „ Piloci”

Kulturalnoedukacyjny
kulturalny

0810.122017r.

1

27.12.2017r.

11

Na terenie Placówek, odbyły się, po raz pierwszy, spotkania wigilijne. Podopieczni
placówki wystawili jasełka, odbyło się wspólne kolędowanie i poczęstunek dla społeczności
świetlicowej. Podopieczni wzięli udział w akcji „Mikołaj”, w ramach której, napisali listy, do
Świętego Mikołaja. Dzięki temu 82. dzieci otrzymało prezenty świąteczne.
Pracownicy Placówki brali udział w uroczystościach zarówno w szkołach na terenie
gminy Domanice, jak i uroczystości upamiętniającej Bitwę pod Domanicami.
Dużym zainteresowaniem wśród podopiecznych cieszyły się warsztaty kulinarne,
w których uczestniczyły całe rodziny. Dzięki „Kulczyk Fudation” odbywały się zajęcia
z dietetykiem, zarówno w świetlicach, jak i w profesjonalnej kuchni. Powstawały zdrowe
potrawy, które z powodzeniem dzieci z rodzicami przygotowują w sowich domach. Dzięki
dotacji, średnio tygodniowo 60 dzieci uczęszczających do świetlicy, je zdrowy,
pełnowartościowy i ciepły posiłek.
Od września 2017 r. realizujemy trzecią edycję projektu „Matma jest łatwa”, który
finansuje Fundacja „Mbank”. Dodatkowe zajęcia z matematyki są szansą dla naszych
podopiecznych na wyrównanie zaległości szkolnych, poprawienie ocen na półrocze i koniec
roku szkolnego. Nauka systematyczności wpływa na motywację do nauki, pewność siebie.
Dzieciom łatwiej jest pokonać trudności i wyzwania jakie stawia przed nimi szkoła.
„Zdrowe więzi=zdrowa rodzina” –pod takim tytułem realizowałyśmy zadanie publiczne
zlecone nam przez Wojewodę Mazowieckiego. Od sierpnia do listopada, dzieci uczestniczyły
w 12h zajęć profilaktycznych, a rodzice w 10h warsztatów terapeutycznych oraz wyjeździe
terapeutycznym do Kazimierza Dolnego. Uczestnicy nabyli wiedzę, jak pozytywnie wpłynąć na
kształtowanie bezpiecznych więzi w rodzinie.
„Po pierwsze rodzina” - program wspierania rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych. Projekt będzie realizowany w gminie Domanice w latach 2018-2020. Nastąpi
wzmocnienie działań profilaktycznych, zwiększy się dostęp do usług specjalistycznych tj.
porady prawne, konsultacje z terapeutą ds. uzależnień. A także nastąpi wzrost kompetencji
opiekuńczo-wychowawczych wśród beneficjentów, poprzez udział z grupach wsparcia,
konsultacjach z psychologiem oraz poprzez pracę środowiskową.
Dzieci brały udział w konkursie organizowanym przez firmę Lohman, powstały piękne
bożonarodzeniowe kartki, za które uczestnicy dostali słodycze, a laureaci mogli sami wybrać
sobie nagrody.
Dzięki zaangażowaniu Grupy Essilior oraz Fundacji Vision, a także firmy Allianz u 16
dzieci z PUR Siedlce udało się wykryć wadę wzroku oraz zakupić okulary korekcyjne.
Program realizował zadanie publiczne zlecone przez gminę Domanice.
Zajęcia prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk” cieszą się dużym
zainteresowaniem, dlatego też zdecydowałyśmy, że zasadny będzie podział dzieci na grupy
i dni w które będą uczęszczały do świetlicy.
Pracownicy Programu Umacniania Rodziny ściśle współpracują z podmiotami
w gminie. Głównym partnerem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach.
Współpraca polega na pozyskiwaniu i wymianie informacji o beneficjentach, organizowaniu
dla nich wspólnej pomocy (tj. pomoc w poprawie warunków mieszkaniowych), tworzeniu sieci
lokalnego wsparcia, współtworzeniu aplikacji do programów grantowych.
Na mocy Porozumienia o współpracy psycholog Programu Umacniania Rodziny
prowadzi zajęcia psychologiczne na terenie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy 1 p.p.
Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim. Wszelkie informacje o działalności

Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” w Domanicach z filią w Olszycu Szlacheckim
dostępne są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach
oraz na profilach GOPS i Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, na portalach
społecznościowych.

III.

Informacja o planowanych i wykorzystanych środkach finansowych
z budżetu gminy na poszczególne zadania

Na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin
i osób – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których realizowane będą
zajęcia pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne, jako
alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań, w tym realizacja programu
terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
przekazano dotację w wysokości 12.500,00 zł., która została przeznaczona na dofinansowanie
wynagrodzenia wychowawcy placówki. Kwota zaplanowana na realizację zadań publicznych
w roku 2018 również wyniesie 12.500,00 zł.

IV.

Miernik efektywności programu

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
W 2017 roku ogłoszono dwa otwarte konkurs ofert:
1) w zakresie pomocy społecznej: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy
Domanice”,
2) w zakresie ochrony
promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok
2018: „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”.
Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
W odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert w roku 2017 wpłynęły dwie oferty, po
jednej do każdego ogłoszonego w/w konkursu ofert.
Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym wsparcie i w formie
powierzenia
W 2017 r. zawarto jedną umowę na realizację zadań publicznych.
Liczba umów zerwanych lub unieważnionych
W 2017 r. nie zerwano żadnej umowy ani jej nie unieważniono.
Liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych,
z podziałem na wolontariuszy i pracowników
W Placówce zatrudnionych jest 5 osób.
Liczba organizacji podejmujących zadania publiczne w poszczególnych zadaniach
priorytetowych, w tym liczbę organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne

Jedna organizacja podjęła realizację zadania publicznego.
doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

Organizacja ta posiada

Liczba zadań zleconych organizacjom w trybie innym niż konkursowy
W 2017 r. nie zlecano zadań w trybie innym niż konkursowy.
Liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w sprawie pomocy w pozyskaniu
lokalu na działalność statutową z podaniem wyniku ich rozpatrzenia.
W związku z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych zawarto 2 umowy
nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach i Wiejskiego
Domu Kultury „Olszynka” w Olszycu Szlacheckim.

V.

Zakończenie

Realizacje zadań w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi ocenia się
jako dobrą.
Sprawozdanie opracowała:
Marlena Paczek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach
Data: 14 lutego 2018 r.

