GMINNY PLAN UTRWALANIA GMINA JAWORNIK POLSKI
Zaobserwowane zmiany (nowości) w
poszczególnych obszarach

Narzędzia utrwalania

Co należy utrzymać / utrwalić? 

Zadania

(jak? z kim?)

Osoba
odpowiedzialn
a

Termin / czas
realizacji

USŁUGI/AKTYWNOŚCI
Wsparcie specjalistyczne pedagoga,
psychologa, logopedy itp.

•

Kontynuacja porad pedagoga i psychologa oraz logopedy ze środków
własnych GOPS
• Uzupełnienie działaś systemowych w roku 2011 o PAL ( włączenie
działań na rzecz rodzin – pomoc psychologa i pedagoga
•

współpracę placówek oświatowych z ngo-s i jednostkami
organizacyjnymi / GOPS w celu organizacji stałych porad
specjalistycznych

•

opracowanie projektu w ramach PPWOW

•

opracowanie i złożenie wniosku w ramach projektów systemowych
(Kapitał Ludzki)

•

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Przeworsku

•

Współpraca logopedy z innymi podmiotami – stały punkt
logopedyczny

•

Organizowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży.

•

Tworzenie wolontariatu gminnego - włączanie w działania społeczne
nowe grupy mieszkańców i liderów w tym głownie młodzieży

•

Kontynuacja zajęć i
działalność świetlic

•

Uzyskanie osobowości prawnej przez grupę działającą w zakresie
organizacji czasu wolnego, przy GOK-u – formalna rejestracja

Zespół Szkół
nr 1 w
Jaworniku
Polskim/GOP
S

2010/2011

GOK/GBP/O
SP/Zespół
Szkół nr 1 w
Jaworniku

2010

•

Zajęcia warsztatowe dla dzieci
: wypoczynkowe , artystyczne,
edukacyjne i społeczne.

Spotkania integracyjne dla osób
starszych.

Kultywowanie tradycji ludowej.

stowarzyszenia – co umożliwi korzystanie ze wsparcia zewnętrznego
w postaci wybranych zajęć tematycznych formalnie

Polskim i nr 2
w Manasterzu

•

Motywowanie liderów w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na
działania sponsorzy - wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana
doświadczeń w pozyskaniu funduszy np.; darowizny, środki własne
Gminy, sponsorzy, imprezy zarobkowe

•

opracowanie projektu w ramach PPWOW

/
Stowarzyszeni
e Pań w
Hucisku
Jawornickim

•

opracowanie projektu/ów pozwalających na wypracowanie partnersko
miedzy instytucjami i organizacjami zorganizować szeroką ofertę dla
dzieci i młodzieży

Konsultant
Regionalny

•

Systematyczne włączanie osób starszych w działania realizowane na
terenie gminy w zakresie dostosowanym do ich potrzeb – współpraca
lokalnych podmiotów w tym zakresie.

Styczeń – luty 2011

•

Kontynuacja spotkań opłatkowych, noworocznych, dzień babci i
dziadka.

Wójt
Gminy/GOK/
Zespół Szkół
nr 1 w
Jaworniku
Polskim i nr 2
w Manasterzu

•

Kontynuacja spotkań, imprez będących sposobem na utrwalenie
tradycji regionu i promocji : Biesiada, Spotkania Twórców Ludowych

Lipiec – sierpień
2010 proces ciągły

•

opracowanie i złożenie wniosku w ramach FIO 2010

•

środki własne

GOK/Wójt
Gminy/Stowa
rzyszenie Pań
w Hucisku
Jawornickim
Konsultant
Regionalny

Pomoc materialna i żywnościowa dla
osób starszych, samotnych o niskich
dochodach

•

Pozyskanie artykułów żywnościowych i środków czystości dla
najuboższej ludności z Banku Żywności przy współpracy z

GOPS/KSM// 2010
Stowarzyszeni
e Pań w

organizacjami pozarządowymi,
•

Hucisku
Utworzenie grupy osób / wolontariat działających na rzecz pozyskania Jawornickim
sponsorów, darowizn oraz zorganizowania innych środków dla potrzeb
pomocy osobom uboższym i samotnym.
PROCESY

•

Nawiązanie relacji między
mieszkańcami/zwiększenie
poziomu integracji i
współpracy partnerskiej

•

Organizacja spotkań i szkoleń finansowanych ze środków
zewnętrznych

•

•

występowanie o środki zewnętrzne z różnych źródeł - opracowanie i
złożenie wniosku przez przedstawicieli organizacji

Wspólne podejmowanie
decyzji/konsultacje społeczne

•

•

Zorganizowanie miejsca
spotkań.

•

Przekazanie młodym tradycji
przez osoby starsze.

powstanie Gminnego Zespołu Doradczego składającego się z
przedstawicieli lokalnych organizacji, UG, Zespołów Szkół, jednostek
organizacyjnych i lokalnych przedsiębiorców /cykliczne spotkania
Gminnego Zespołu Doradczego/ Angażowanie grupy do prac nad
promocja różnych gminnych działań społecznych

•

•

Pomoc specjalistyczna.

•

Dostęp wszystkich
mieszkańców do usług
integracyjnych

Wspólne spotkania aktywnych działaczy społecznych – forumpodczas których odbywać się będą działania doradcze i szkoleniowe o
tematyce: Wyszukiwania konkursów, Aplikowania o środki,
planowanie działań i opracowanie strategie rozwoju organizacji
gminnych a także partycypacyjne opracowanie gminnego programu
współpracy gminy z ngo

•

Ożywienie życia kulturalnego.

•

•

Wymiana doświadczeń miedzy
organizacjami z innych
województw

Monitoring, ewaluacja i aktualizacja GSRPS – uaktywnienie zespołów
– warsztaty, spotkania, harmonogram pracy zespołu.

•

nabywanie nowych umiejętności z zakresu pisania wniosków

•

pomoc specjalistyczna: pedagoga, psychologa, logopedy

•

Podejmowanie inicjatyw skupiających mieszkańców wokół
integracyjnych, rodzinnych, promujących kulturę, tradycje, spotkań
wspólnie realizowanych

UG/ GOK/
Wszystkie
organizacje
działające na
terenie gminy
ich liderzy
oraz grupy
nieformalne i
działacze
społeczni
Konsultant
Regionalny

Przedstawiciel
e UG/ GOK/
KR

2010

• przygotowanie oferty wizyt studyjnych dla innych grup spoza gminy –
„śladami aktywności społecznej w woj. Podkarpackim – śladami usług
programu Integracji Społecznej „
WARTOŚCI
•

Pomoc, odpowiedzialność za
społeczeństwo, wzrost
wzajemnego zaufania

•

Spotkania ludzi – solidarność
pokoleniowa, wspólne bycie ze
sobą

•

Zorganizowanie czasu
wolnego dla dzieci i
młodzieży.

Działania zapisane powyżej – wspólne podejmowanie działań przez różne
grupy; spotkania integracyjne, koła zainteresowań, pomoc specjalistyczna,
warsztaty plastyczne techniczne.

•

Pozyskanie wiedzy –
wzajemne uczenie się od siebie
TU WYPISAĆ ZMIANY, KTÓRE ZAISTNIAŁY W GMINIE, A NASTĘPNIE W TRAKCIE ĆWICZENIA PODKREŚLIĆ/ZAZNACZYĆ elementy wybrane przez
zespół jako najistotniejsze do kontynuacji
PODPISY PRZEDSTAWICIELI GMINY*

PODPIS KONSULTANTA REGIONALNEGO

DATA OPRACOWANIA 13.04.2010r.
Wójt Gminy Jawornik Polski
(-) Edward Gwizdała

(-) Barbara Ciurko

Uzasadnienie
W wyniku konsultacji społecznej w dniu 13.04.2010r. w trakcie przygotowywania Gminnego Planu Utrwalania postanowiono, że z dodatkowych środków z
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zostanie utworzony Gminny Zespół Doradczy składający się z przedstawicieli lokalnych organizacji,
UG, Zespołów Szkół, jednostek organizacyjnych i lokalnych przedsiębiorców.
Utworzenie Gminnego Zespołu Doradczego będzie służyło przygotowaniu jego uczestników do wsparcia działań lokalnych organizacji i instytucji. W ramach
działania grupy doradczej będzie się odbywało:
•

Wspólne spotkania aktywnych działaczy społecznych – forum- podczas których odbywać się będą działania doradcze i szkoleniowe o tematyce:
Wyszukiwania konkursów, Aplikowania o środki, planowanie działań i opracowanie strategie rozwoju organizacji gminnych a także partycypacyjne
opracowanie gminnego programu współpracy gminy z ngo.

•

Aktywna współpraca w partnerstwie - Realizacji projektów w partnerstwie w zakresie spotkań integracyjnych, kontynuacji działań na rzecz czasu
wolnego dzieci i młodzieży.

Edukacja liderów i społeczników przy okazji tych przedsięwzięć ma na celu umożliwienie rozwoju społecznego poprzez danie możliwości pozyskiwania
funduszy zewnętrznych na cele zawarte w GSRPS oraz kontynuację usług, jakie zapoczątkowane zostały wraz z realizacją Programu Integracji Społecznej.

