
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2013 rok  

Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok został przyjęty uchwałą XXI/165/12 Rady 

Gminy Sawin z dnia 6 listopada 2012 r.  

Celem głównym Programu było kształtowanie partnerstwa Gminy Sawin z organizacjami 

pozarządowymi dla wspólnych działań służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. 

Współpraca Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formach 

finansowych i pozafinansowych. 

W zakresie finansowym dotyczył wspierania realizacji zadań z zakresu: 

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 49.976,70  zł 

Zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu Klub Sportowy Sawena (umowa nr SE/1/2013 z 

dnia 13.03.2013), mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci, 

młodzieży i dorosłych w zajęciach szkoleniowych, rozgrywkach prowadzonych przez Chełmski 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej – runda wiosenna, runda jesienna sezonu i Puchar Polski. Zadanie 

zrealizowano w okresie – marzec – grudzień 2013 r. Osiągnięte rezultaty dotyczą: poprawy 

sprawności fizycznej uczestników, pozytywnego oddziaływania wychowawczego, stworzenia 

możliwości właściwego spędzania czasu wolnego zarówno uczestnikom jak i mieszkańcom gminy.  

Ponadto w trakcie roku zlecono do realizacji zadania z zakresu: 

Grupa Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym „POMOCNA 

DŁOŃ” – 25.000,00 zł 

Zadanie zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Sawin (umowa z dnia  01 lutego 

2013 r.), mające na celu: 

- poprawę dostępności do specjalistycznego doradztwa; 

- utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku; 

- zapobieganie powstania i pogłębiania się dysfunkcji rodzin; 

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 

- organizowanie środowiskowej formy pomocy; 

- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych; 

- -promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; 

- stworzenie osobom niepełnosprawnym większych szans w dostępie do edukacji; 

- poprawa jakości i warunków życia; 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

W ramach projektu prowadzone były różne formy wsparcia m.in.:  zajęcia kulinarne, trening 

praktyczny, trening higieniczny, interpersonalny, umiejętności spędzania wolnego czasu, zajęcia z 

różnych form terapii zajęciowej. Ze wsparcia skorzystało 24 osoby. 



Zadanie realizowane było w okresie: luty–grudzień 2013 r.  

 

Zadanie z zakresu pomocy społecznej w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Program „Świetlica –Dzieci – Praca” na rzecz 

wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 – Tytuł zadania „Gmina przyjazna 

rodzinie” – 40.000,00 zł 

 

Zadanie zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kobiet Gminy Sawin (umowa z dnia 02.09.2013 r.) 

mające na celu:  

 podniesienie jakości życia osób i rodzin poprzez udzielenie komplementarnego wsparcia 

specjalistów i zintegrowanych działań; 

 nabycie wiedzy z zakresu organizowania alternatywnych form spędzania czasu dla całej 

rodziny przez ok. 25 rodziców; 

 podniesienie umiejętności społecznych poprzez czynny udział w organizowanych 

spotkaniach, dyskusjach, przedsięwzięciach, 

 nabycie praktycznych umiejętności interpersonalnych poprzez udział w organizowanych 

zajęciach kulinarnych i plastycznych, 

  wzrostu aktywności na rynku pracy poprzez skierowanie jednego z rodziców do udziału 

w zatrudnieniu wspieranym oraz poprzez czynny udział w działaniach projektowych 

jednej z mam wolontariusza, 

 wypracowanie aktywnych postaw wobec zjawisk społecznie nieakceptowanych poprzez 

projekcję filmów, pogadanek, wskazywanie właściwych postaw, 

 nabycie budowania dobrych relacji na linii dziecko – rówieśnicy przeprowadzenie zajęć z 

zakresu komunikacji: przekazywania i odbierania informacji , podtrzymywania kontaktów 

interpersonalnych oraz w trakcie indywidualnych konsultacji, 

 kontynuowanie zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców – wspólny wyjazd integracyjny, 

przygotowanie prac, spotkania w ramach kawiarenki dyskusyjnej, 

 kontunuowanie działań świetlicy – prowadzenie zajęć z zakresu socjoterapii, terapii 

zajęciowej, wsparcie specjalistów, 

  nabycie umiejętności zatroszczenia się o własne bezpieczeństwo poprzez odgrywanie 

scenek, organizowanie spacerów, przeprowadzenie zajęć opartych na scenariuszach 

dotyczących dbania o swoje bezpieczeństwo, rozwijanie umiejętności współdziałania w 

grupie.  

W ramach projektu prowadzone były różne formy wsparcia, z których skorzystało 83 osoby.  

Były to dzieci i młodzież z terenu gminy Sawin w wieku 4-16 lat. Uczestniczyli w zajęciach z zakresu 

socjoterapii, terapii zajęciowej, konsultacjach, rozmowach wspierających, zajęciach terapeutycznych 

prowadzonych przez psychologa, spotkaniach warsztatowych.  

Zadanie realizowane było w okresie – wrzesień – grudzień 2013  r.  

 

 

 



Formy pozafinansowe współpracy dotyczyły: 

 wzajemnego informowania się Gminy Sawin oraz organizacji pozarządowych o planowanych 

kierunkach działań, w tym informowanie organizacji pozarządowych o zadaniach publicznych, 

które będą realizowane w roku obowiązywania Programu; 

 konsultowania z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

 udostępnianiu serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

Gminy; 

 organizacji spotkań przedstawicieli Gminy z przedstawicielami sektora pozarządowego i 

innymi zainteresowanymi, mające na celu wymianę poglądów dotyczących najważniejszych 

aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój obszarów współpracy; 

 wspierania, rozwijania idei wolontariatu oraz wykorzystywanie potencjału wolontariuszy; 

 obejmowania patronatem przez władze Gminy Sawin projektów i inicjatyw realizowanych 

przez organizacje pozarządowe; 

 udzielania przez Gminę Sawin rekomendacji wnioskującym o to organizacjom 

pozarządowym; 

 wspólnego opracowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. 

 

 

 


