Sprawozdanle z realizacji
Programu wspoipracy Gminy Opoczno z orgaitizacjami pozarzqdowymi
oraz podmiotami prowadzqcymi dziaialnosc pozytku pubiicznego za rok 2014.

Program

wspoipracy

Gminy

Opoczno

z

organizacjami

pozarzadowy mi

oraz

podmiotami prowadz^cymi dziaialnosc poz\1ku pubiicznego na rok 2014 zostal przyj^ty
Uchwalg N r X X X V I / 3 5 4 / 1 3 Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 14 listopada 2013 roku.
W ramach Programu zostaly zrealizowane zadania publiczne w zakresie:
1. przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spolecznym:
a) przeciwdzialanie alkoholizmowi,
b) zwalczanie narkomanii;
2. dziatalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych:
a) prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osob niepelnosprawnych,
b) organizacja tumusu rehabilitacyjnego dla kobiel po mastektomii;
3. wspierania i upowszechniania kultury

fizycznej:

a) upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego. masowego i rekreacji.
b) organizacja imprez sportowych o charakterze gminnym. powiatowym. wojewodzkim,
ogoinopolskim i mit^dzynarodowym. b^d^cych promocjg Gminy Opoczno.
Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacje Programu zostala okreslona w budzecie
Gminy Opoczno na rok 2014. Prognozowane srodki na dolacje wynosily:
1. przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym - 232 340.00zl.
2. dziaialnosc na rzecz osob niepelnosprawnych - 40 OOO.OOzl.
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 349 600,00zl.

Zadanie I. Przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym.

a) przeciwdzialanie alkohoUzmoM'i:
Zadania z zakresu przeciwdzialania alkoholizmowi realizowane byly w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych na rok 2014.
Ogloszono dwa otwarte konkursy ofert.

N a realizacje zadaii w ramach w/w programu

wptyn^lo 19 ofert. Powolana zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa
dokonala wyboru najkorzystniejszych ofert. w wyniku czego podpisano 19 umow.
W ramach w/w zadah prowadzono zaj^cia o charakterze profilaktycznym. promuj^ce
trzezwy i bczpieczny sposob spedzania czasu wolnego. skierowane do dzicci i mlodziezy

1

realizujqcych

obowi^zek szkolny: wsparto

vvychowawczych.

socjoterapeutycznych

biezqcg dziaialnosc swietlic opiekunczo

oraz

placowek

wsparcia

dziennego;

-

wsparto

organizacje wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla
dzieci i mlodziezy z rodzin z problemem alkoholowym: wsparto dziaialnosc Punktu
Konsultacyjnego

w zakresie

udzielania

informacji

i pomocy

rodzinom

zagrozonym

i dotkni^tym problemami alkoholizmu. narkomanii i przemocy domowej z terenu gminy
Opoczno:

zwi^kszono

popoludniowych

i

dost^pnosc

pomocy

wieczomych:

dla osob

przeprowadzono

uzaleznionych
terapit?

w

godzinach

grupow^

dla

osob

wspoluzaleznionych: zorganizowano maraton zapobiegania nawrotom picia: prowadzono
poradnictwo indywidualne dla ofiar i sprawcow przemocy domowej: swiadczono nieodplatne
uslugi d!a mieszkaricow gminy Opoczno z zakresu porad psychologicznych. pomocy
terapeutycznej

oraz

o

edukacyjnym

charakterze

przeciwdzialania

przemocy

przeznaczonych

w

rodzinie;

zrcalizowano

dla rodzicow; oraz

wsparto

pozarzijdowe. stowarzyszenia, ktore realizuj^ zgodnie ze swoim statutem

dzialania
organizacje

szczegolowe

zadania w obszarze profilaktyki i rozwi^zywania prob!cm6v\. Liczba osob,
ktore byly beneflcjentami w/w zadah to 2013 osoby.
N a realizacje w/w zadah w 2014 roku przckazano dotacje w wysokosci 191.700,00zh

b) zwalczanie narkomanii:
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii byly realizowane w ramach

Gminnego

Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 rok.
Ogloszono jeden otwarty konkurs ofert na realizacje zadania w ramach w / w programu. D o
konkursu przystgpil 1 oferent - Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy
. . O P O K A " z siedzib^ w Opocznie. z ktorym zostala podpisana umowa.
W ramach tego zadania przeprowadzono terapie grupow^. celem ktorej bylo utrzymanie
przez uczcstnikow grup\N calkowitej abstynencji

narkotykowej oraz

propagowanie

w spolccznosci lokalncj idci trzezwego. zdrowego stylu zycia. wolnego od srodkow
odurzajqcych. Liczba osob. ktore byly beneficjentami w/w zadania to 8 osob.
N a realizacje w / w zadania w 2014 roku przckazano dotacje w wysokosci 3.500.00zt.
Lqcznie na przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym w 2014 roku na dotacje
przckazano srodki Jinansowe w wysokosci 195.200. OOzl. Natomiasi ogolny budzet na
realizacji^' zadan w ramach w/w programme wyniosl 567.0H5,06zl.
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Zadanie II. Dziaialnosc na rzecz osob niepelnosprawnyclt.

a) prowadzenie rehabiJilacji fizycznej i psychicznei osob mepelnosprawnych:
W ramach po\s\zszego zadania zostal ogtoszony jeden konkurs ofcrl. D o konkursu
przyst^pil 1 oferent - Fundacja ..Usmiech Dziecka To Nasz C e l " z siedzib^ w Opocznie,
z ktorym zostala podpisana umowa.
Glownym

celem

powyzszego

zadania

hylo

prowadzenie

ci^glej

i

kompleksowej

rehabilitacji dla 35 osob - dzicci i mlodziezy niepelnosprawnej z terenu gminy Opoczno.
Zajecia prowadzone byly w osrodku rehabilitacyjn>m Fundacji ktory jest przystosowany dla
osob niepelnosprawnych

oraz wyposazony w sprz^t

konicczn\o rehabilitacji przez

wykwalifikowan^

w osobach:

rehabilitant.

kadr^

fizykoterapeuta.

trzech

masazystow,

psycholog oraz logopeda.
Osoby

niepelnosprawne

miah'

zapewnion^

rehabilitacji

ruchowg

(kinezyterapia.

rehabilitacja usprawniaj^ca, gimnastyka korekcyjna i na urz^dzeniach mechanicznych. masaz
klasyczny, limfatyczny, odcinkowy. aquavibron). hydroterapi^ (kapiele perelkowc i masaz
podwodny). fizykoterapi^ (prqdy tenis. jonoferaza).

swiatlolccznictwo (sollux czerwony

i niebieski), magnetronic- ultradzwi^ki. zaj^cia z logopedq i psychologiem oraz zaj^cia
sportowe oraz manualne.
W okresie od 14.02.2014r. do 31.12.2014r. przeprowadzono 2850 zabiegow. udzielono 80
porad psychologicznych. 80 porad logopedycznych. odbylo sie 8 imprez sportowych,
1
z

impreza

integracyjna

niepelnosprawnosci^

..Jestesmy

oraz

razem".

1 integracyjny

w

piknik

ktorej

uczestniczylo

sportowy

pn.

300

..Artysci

dzieci

dzieciom

niepelnosprawnym". Prowadzona rehabilitacja lecznicza i spoleczna w znacznym stopniu
przyczynila

si^

do

wzmocnienia

sprawnosci

psychoruchowej

podopieczn\"ch

oraz

przygotowania ich do zycia w spoleczehstwie.
N a realizacje zadania przckazano dotacje ^ wysokosci 34.900.00zl.

b) organizacja tumusu rehabililacyjnego dla kobiet po masleklomii:
W ramach powyzszego zadania zostal ogloszony jeden konkurs ofert. Do konkursu
przyst^pil 1 oferent -

Stowarzyszenie Opoczyhski K l u b Amazonek . . O K A " z siedzibq

w Opocznie, z kt6r>m zostala podpisana umowa.
W okresie od 02.08.2014r. do 09.08.2014r. Stowarzyszenie „ O K A " zorganizowalo
wyjazd rehabilitacyjny dla 24 „ A m a z o n e k " do Osrodka Wypoczynkowo - Leczniczego
„ W S P O P O L E " w Dzwirzynie. Osrodek posiada wpis do rejestru osrodkow, w ktorych mog^

odbywac si? tumusy rehabilitacyjne. Posiada odpowiedni sprz^t i wykfalifikowanq kadr^.
W ramach w/w wyjazdu ,.Amazonki" skorzystaty z rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej,
masazy limtatycznych i wodnych oraz gimnastyki rehabihtacyjnej. G l o w n y m celem zadania
byla

poprawa

sprawnosci

fizycznej

oraz

psychicznej

kobiet

dotkni^tych

chorob^

nowotworow^.
N a realizacje zadania przckazano dotacje w wysokosci 5.l00.00zl.
Lqcznie na dziaialnosc na rzecz osob niepelnosprawnych w 2014 roku przckazano na dotacje
srodki finansowe w wysokosci 40.OOO.OOzl.

Zadanie III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

a) upowszechnianie kultury tizycznej oraz sportu szkolneso, masoweso i rekreacji:
W ramach powyzszego zadania ogloszono trzy otwarte konkursy ofert. na ktore wplynely
23 oferty.

Powolana zarztjdzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa dokonala

wyboru najkorzystniejszych ofert. w wyniku czego podpisano 23 umowy.
Zadanie

realizowane

b\lo

poprzez

przeprowadzenie

szkoleh

i

wspolzawodnictwa

sportowego w zakresie pilki noznej prowadzone przez L o d z k i Zwi^zek Pilki Noznej w L o d z i
i

Okregowy

Zwi^zek

Pilki

Noznej

w

Piotrkowie

Trybunalskim

oraz

szkoleh

i wspolzawodnictwa w zakresie podnoszenia ciezarow i lekkoatletyki prowadzone

przez

Zwi^zki Sportowe. Dotacje przckazano rowniez na prowadzenie sekcji szachowej

oraz

plywackiej.

Otrzymane

dotacje w>'korzystano

szkoleniowcow. utrzymania obiektow

min. na pokrycie kosztow

sportowych. zakupu

sprzetu

zatrudnienia

sportowego.

napoi,

transportu. wynajmu hal sportowych. oplat regulaminowych itp.
Zadanie to realizowane

bylo takze przez dzialajgce

przy szkolach

podstawowych

i gimnazjalnych. podleglych Gminic Opoczno Uczniowskie Kluby Sportowe/Szkolne Kluby
Sportowe i inne stowarzyszenia realizuj^ce zadania sportu

i rekreacji. Stowarzyszenia

przyznane srodki finansowe wykorzystywaty na pokrycie kosztow zakupu nagrod. sprzetu
sportowego. napoi. transportu. oplat regulaminowych i sedziowskich.
Liczba osob. ktore byly beneficjentami w/w zadania to ok. 10.000 osob.
Na wspieranie i upowszechnianie kulturyfizycznejw 2014 roku przckazano na dotacje srodki
finansowe w wysokosci 230.950. OOzl. Natomiast ogolny budzet na realizacje zadan w zakresie
.sportu i kultury fizycznej w 2014 roku wynosil 442.000. OOzl.

Opracowala :Kalarzynu Sudzim - Bohrek
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