
PLAN DZIAŁANIA GMINY WIERZBINEK

1. Adres gminy
Województwo Wielkopolskie 
Miejscowość Wierzbinek
Ulica -
Nr domu 40
Nr lokalu
Kod pocztowy 62-619 Sadlno

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Imię Małgorzata
Nazwisko Kozicka
Stanowisko ds. promocji gminy
Nr telefonu 63/ 26 11 380
Nr faksu 63/ 26 11 381
Adres poczty 
e-mail

ug@wierzbinek.pl 

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

Działanie 1:Usługi na rzecz osób starszych
 Wsparcie  i  uaktywnienie  osób  starszych  w  życiu  społecznym oraz  integracja 
międzypokoleniowa w zakresie:
 zorganizowania  usług  mających  na  celu  podtrzymywanie  sprawności  fizycznej  

i  intelektualnej  poprzez  np.:  organizowanie  cyklicznych  spotkań  ze  specjalistami  służby 
zdrowia  w  zakresie  zdrowego  i  higienicznego  stylu  życia;  organizowanie  zajęć  sportowo-
gimnastycznych;  usług ułatwiających   obsługę nowoczesnych  urządzeń teleinformatycznych 
np.:  obsługa  komputera,  internetu,  telefonu  komórkowego  oraz  sprzętu  gospodarstwa 
domowego i innych urządzeń;

 organizowania aktywnych form zagospodarowania czasu wolnego osobom starszym poprzez 
rozwój  działalności  klubu seniora  np.:  kursy  robótek  ręcznych,  wieczorki  taneczne,  poezja 
śpiewana i inne.

Uzasadnienie: 
Potrzeba  realizacji  w/w  usług  wynika  z  problemów  zgłoszonych  przez  mieszkańców  gminy 
Wierzbinek w drodze przeprowadzonych konsultacji społecznych takich jak: 
 niewielki poziom integracji osób starszych ze środowiskiem,
 brak alternatywnych form spędzania wolnego czasu osób starszych,
 samotność, odosobnienie, nieporadność życiowa osób starszych,
 niski poziom zaangażowania mieszkańców w działalność pomocową na rzecz osób starszych,
 pogłębiające się różnice kulturowe, obyczajowe, cywilizacyjne pomiędzy osobami starszymi a 

młodszym pokoleniem,
 utrudniony dostęp do wiedzy na temat zdrowego i higienicznego trybu życia,
 trudności z obsługą nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, urządzeń gospodarstwa domowego i 

innych. 

mailto:ug@wierzbinek.pl


Działanie 2: Usługi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, osób starszych (grupy łączone)
Wsparcie w integracji społecznej oraz międzypokoleniowej poprzez:
 rozwój wielofunkcyjnych punktów spotkań, wyposażonych w komputery z dostępem do internetu (np. 

rozwój usług na bazie funkcjonujących świetlic wiejskich służących edukacji  społecznej,  rozwojowi 
zainteresowań, propagowania dziedzictwa kulturowego i  tradycji  lokalnych,  rekreacji  i  wypoczynku, 
działań samopomocowych i innych);

 organizowanie spotkań, integracyjnych imprez międzypokoleniowych poprzez organizowanie 
np.  festynów,  spotkań  wigilijnych,  andrzejkowych  i  innych  spotkań  okolicznościowych 
mających  na  celu  wzmocnienie  więzi  społecznych,  rodzinnych  i  podtrzymanie  tradycji 
regionalnych;

Uzasadnienie:
Potrzeba  realizacji  w/w  usług  wynika  z  problemów  zgłoszonych  przez  mieszkańców  gminy 
Wierzbinek w drodze przeprowadzonych konsultacji społecznych takich jak: 
 niedostateczna  liczba  odpowiednio  przystosowanych  miejsc  przeznaczonych  do  spędzania  wolnego 

czasu i rozwijania zainteresowań, doskonalenia umiejętności, (istniejące punkty spotkań  jak: świetlica, 
remiza strażacka nie spełniają oczekiwań mieszkańców - mało atrakcyjne pomieszczenia),

 brak zorganizowanych form spędzania wolnego czasu,
 ograniczone kontakty międzysąsiedzkie,
 pogłębiające się różnice kulturowe, edukacyjne i obyczajowe pomiędzy dziećmi 

a rodzicami i dziadkami,
 niewielki poziom integracji i współpracy w grupie;
 niewystarczająca liczba spotkań kulturalno-rozrywkowych integrujących rodziny,
 zanikanie tradycji lokalnych, 
 mała aktywność rodzin na rzecz lokalnego środowiska,
 niski stopień integracji między pokoleniami.

Działanie 3: Usługi na rzecz dzieci i młodzieży:
Wspomaganie rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży w zakresie:
 organizowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizację 

i rozwój alternatywnych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, sportowych i innych,
 organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
Uzasadnienie:
Potrzeba  realizacji  w/w  usług  wynika  z  problemów  i  oczekiwań  zgłoszonych  przez  dzieci  
i młodzież z gminy Wierzbinek w drodze przeprowadzonych konsultacji społecznych jak: 
 brak zorganizowanego wypoczynku letniego, 
 ograniczone  możliwości rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 problemy w nauce,
 pogłębiający się proces niedostosowania społecznego i przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
 ograniczona baza sportowo-rekreacyjna na terenie gminy,
 mała aktywność dzieci i młodzieży we współorganizowaniu czasu wolnego,
 uboga oferta zagospodarowania czasu wolnego, mała liczba zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań.

Działanie  4:  Wsparcie  szkoleniowe dla  pracowników  jednostek  organizacyjnych  samorządu 
terytorialnego, partnerów społecznych i liderów społeczności lokalnej w zakresie budowania partnerstwa 
lokalnego i  tworzenia  projektów służących  rozwiązywaniu  problemów społecznych  oraz  pozyskiwania 
funduszy na ich realizację a także w innym zakresie. 

Niniejszy  Plan Działania obejmuje  usługi  świadczone  od maja  do grudnia 2008r.  w ramach  1/3 
alokowanych na gminę środków. Aktualizacja Planu Działania dokonana zostanie po ewaluacji usług 
w  2008r.  oraz  utworzeniu  i  przyjęciu  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych metodą partycypacji społecznej. Pozostałe 70% kwoty zostanie uruchomione  
w sytuacji przyjęcia przez władze samorządowe wyżej wymienionego dokumentu.



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:

Działanie1 i 2   Planu   Działania   na 2008 rok   jest zbieżne z następującymi celami zawartymi w 
Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2016:
,,... poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w gminie...większe zadowolenie społeczne ze 
świadczonych usług zdrowotnych.”- str. 67
,,...stworzenie  systemu  nowocześnie  funkcjonujących  wiejskich  ośrodków  kultury,  pełniących  jednocześnie  
funkcję sołeckich punktów bibliotecznych, klubów internetowych, zainteresowań, dyskotek, kawiarenek, nauki  
języków obcych,  spotkań organizacji społecznych i biznesowych.”- str.45
,,...zapewnienie  mieszkańcom  Gminy  Wierzbinek  możliwości  czynnego  uczestnictwa  w  życiu  kulturalnym,  
lepszych  warunków  wykorzystania  wolnego  czasu,  wypoczynku  i  rozwoju  zainteresowań,  a  tym  samym 
większego zadowolenia społecznego i integracji mieszkańców gminy.”- str. 64

Działanie 3   Planu Działa  nia   na 2008 rok   jest zbieżne z następującymi celami zawartymi w 
Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2016:
,,...motywowanie  dyrektorów  jednostek  oświatowych  zlokalizowanych  w  sołectwach  do  tworzenia  zajęć 
pozalekcyjnych,  z  szerokim  wykorzystaniem  szkolnego  zaplecza  dla  rozwoju  kultury  fizycznej,  sportu  i  
rekreacji.”-str.45
,,Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, szczególnie w poszczególnych sołectwach Gminy 
Wierzbinek będzie odgrywać dużą rolę w procesie kształtowania zasobów ludzkich w gminie. Przede wszystkim 
program zapewni młodzieży szerszy kontakt z kulturą, internetem i sportem – pośrednio przyczyni się również 
do zmniejszenia patologii społecznej w poszczególnych sołectwach Gminy Wierzbinek.”- str.45.

Działanie 4   Planu Działa  nia   na 2008 rok   jest zbieżne z następującymi celami zawartymi w Strategii 
Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2016:
,,...  organizacja  szkoleń,  praktyk  i  wymiany  doświadczeń,  aby  przygotować   zainteresowanych  w  gminie  
Wierzbinek do  prowadzenia przez nich samodzielnej działalności gospodarczej, zwłaszcza  w sferze usług,  
przetwórstwa i produkcji, które są wspierane konkretnymi działaniami rządu oraz Unii Europejskiej poprzez  
dostęp do programów pomocowych przeznaczonych dla tego sektora..” - str.34

Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:
Brak Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wierzbinek w dużym 
stopniu ogranicza strategiczne planowanie w zakresie rozwoju polityki społecznej w gminie, 
nie wszystkie problemy i potrzeby społeczne zostały zapisane w Strategii Rozwoju Gminy 
Wierzbinek  na  lata  2004-2016,  jednakże  potrzeby  w  zakresie  wsparcia  osób  starszych 
zgłoszone  zostały  przez  to  środowisko  podczas  przeprowadzonych  ostatnio  konsultacji 
społecznych, toteż Plan Działania uwzględnia usługi na rzecz tej grupy społecznej. Zakres 
wsparcia szkoleniowego wynika ze zgłoszonych przez środowisko potrzeb edukacyjnych  
i również zostało uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek na lata 2004-2016 .



5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania
Główne etapy realizacji 

Planu Działania
ROK 2008 ROK 2009

Kwartały I II III IV I II III IV

Przygotowanie planu działania x
Upowszechnienie i promocja działań x x x
Ogłoszenie konkursu x x x
Podpisywanie umów z wykonawcami x x x
Wdrażanie planu działania (pkt 1-4) x x x
Promocja realizowanych projektów 
przez wykonawców

x x x
Monitoring i ewaluacja realizowanych 
projektów i planu działania 

x x x
Opracowanie raportu i sprawozdań z 
realizacji Planu Działania 

x

6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe
Rodzaje usług zgodnie z 

podziałem w punkcie 3, np.:
Kwota (w złotych) % kwoty objętej Planem 

Działania

Usługi dla osób starszych 18 250,00 17
Usługi dla dzieci i młodzieży 38 000,00 35
Usługi dla rodzin 0,00 0
Usługi łączone (dla dzieci i 
młodzieży, osób starszych i rodzin)

46 373,00
42

Wsparcie szkoleniowe (szkolenia, 
warsztaty, wizyty studyjne, itp) – 
do 10% alokacji 6 550,00 6
Razem:

109 173,00
100% 

kwoty objętej Planem Działania

Podział kwot Kwota
zł %

Kwota objęta Planem 
Działania

109.173,00 30 %

Kwota pozostająca nadal w 
dyspozycji gminy

254.737,88 70 %

RAZEM 363.910,88
(Kwota przeliczona wg kursu 

1 euro = 3,5818 PLN z dnia 06.12.2007r. 
tab. nr 237/A/NBP/2007)

100 % 
kwoty alokowanej na 

gminę

Kwota w 
rozbiciu na 
kwartały*

ROK 2008 ROK 2009

Kwartały
I II III IV I II III IV

RAZEM

Kwota (w 
złotych) 20 000,00 50 000,00 39 173,00

0 0 0 0 109 173,00

* - 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 Paweł Szczepankiewicz 
Stanowisko Wójt
Miejsce i data Wierzbinek, 31. 03.2008r. 
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY):
Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? tak
Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną na daną 
gminę?

tak

Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach 
strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii rozwiązywania 
problemów społecznych?

tak

PODPIS: …………….                                                                        DATA:…………………

Rekomenduję do zatwierdzenia Plan Działania Gminy Wierzbinek

                                       
Ewa Sobolewska -Konsultant Regionalny Województwa Wielkopolskiego
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