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Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2014 rok
Roczny Program współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok został przyjęty uchwałą XXXI/238/13
Rady Gminy Sawin z dnia 28 listopada 2013 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 dotyczyła wspierania/powierzania realizacji zadań z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 49874,22 zł
Zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniu Klub Sportowy Sawena (umowa nr SE/1/2014 z
dnia 19.03.2014), 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 2014 r. Osiągnięte rezultaty dotyczą: poprawy
sprawności

fizycznej

uczestników,

pozytywnego

oddziaływania

wychowawczego,

stworzenia

możliwości właściwego spędzania czasu wolnego zarówno uczestnikom jak i mieszkańcom gminy.
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 27 styczeń
2014 r.) za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie 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.
Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia 2014 r.
W ramach zadania prowadzone były różne formy wsparcia m.in.: porady specjalistów, zajęcia
grupowe z zakresu animacji czasu wolnego, trening praktyczny, trening higieniczny, interpersonalny,
umiejętności spędzania wolnego czasu, trening umiejętności szkolnych, trening budżetowy, zajęcia z

różnych form terapii zajęciowej. Ze wsparcia skorzystało 19 osób 13 kobiet i 6 mężczyzn w przedziale
wiekowym od 24 lat do 80 lat.
W 2014 r. Gmina Sawin także współfinansowała zadanie pn. „Ekologiczne potyczki gmin projekt adresowany do uczniów szkół położonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego"
złożone do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Lokalne Akcje na rzecz
Środowiska Ziemi Chełmskiej - umowa nr SE/2/2014 z dn. 17.10.2014 r.
W ramach zadania zorganizowano: warsztaty terenowe dla przedszkoli i klas O-ll zakończone
konkursem plastycznym, konkurs piosenki przyrodniczej dla dzieci wszystkich klas III, konkurs
matematyczny dla uczniów kl. V, konkurs literacki dla chętnych uczniów z kl. IV-VI, zajęcia terenowe
dla uczniów gimnazjum, wyjazd do Sobiboru (zajęcia w lesie, gry i zabawy integracyjne, ognisko),
sesja popularnonaukowa podsumowująca projekt.
Zadanie realizowane było w okresie październik-grudzień 2014 r.
Dotacja w wysokości 1500,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupów biurowych i
pomocy

edukacyjnych,

artykułów

spożywczych,

usługi

transportowej,

wykonania

ulotek,

wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty.
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.

