Sprawozdanie z realizacji
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”
„Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” został przyjęty
Uchwałą Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2018 roku.
Określał on w perspektywie rocznej cele główne i szczegółowe w/w współpracy, zasady
współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne
realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, wysokość środków
przeznaczonych na realizację programu, okres, sposób oraz ocenę realizacji programu,
informację o sposobie tworzenia programu, przebiegu konsultacji społecznych oraz trybie
powoływania i zasadach działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu została określona w budżecie
Gminy Opoczno na rok 2019. Prognozowane środki na dotacje udzielane organizacjom
pozarządowym w ramach trybów przewidzianych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w 2019 roku wynosiły 600.000,00 zł.
W ramach Programu zostały zrealizowane zadania publiczne w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zadanie I. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
W ramach powyższego zadania ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego pn. „Prowadzenie Magazynu żywności na terenie Gminy Opoczno, w tym:
pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu
Najbardziej Potrzebującym „FEAD””. Do konkursu przystąpił 1 oferent – Fundacja „Ostoja”
im. siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna z siedzibą w Opocznie, z którym została podpisana
umowa.
Głównym celem zadania było podwyższenie stopy życiowej mieszkańców gminy
Opoczno oraz złagodzenie skutków ubóstwa poprzez przekazanie żywności osobom
najbardziej potrzebującym.
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystały 1.903 osoby, które otrzymały skierowanie
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do otrzymania pomocy
żywnościowej. Wydano 840.320,11 kg żywności.
Na realizację powyższego zadania w 2019 roku na dotacje przeznaczono 55.700,00 zł.
Zadanie II. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
W ramach powyższego zadania zostały ogłoszone 2 konkursy ofert.
1. Do konkursu na realizację zadania pn. „Nieodpłatna opieka społeczna i rehabilitacja
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych od 0 do 24 roku życia poprzez: masaże,
kinezyterapię, hydroterapię, fizykoterapię, światłolecznictwo oraz zajęcia z logopedii,
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psychologii i zajęcia sportowo – rekreacyjne” przystąpił 1 oferent – Fundacja „Uśmiech
Dziecka To Nasz Cel” z siedzibą w Opocznie, z którym została podpisana umowa.
W 2019 roku pod opieką Fundacji znajdowało się 25 dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu gminy Opoczno, które
z prowadzonej rehabilitacji korzystały nieodpłatnie – w ramach udzielonej przez Gminę
Opoczno dotacji. Każdy podopieczny uzyskał wsparcie terapeutyczne korygujące poziom
zaburzonych funkcji, dzięki któremu zmniejszył się stopień deficytów oraz zahamowaniu
uległy niektóre zaburzenia. Systematyczna i ciągła rehabilitacja wzmocniła sprawność
ruchową, poznawczą oraz emocjonalną podopiecznych. Dzięki podjętym działaniom
zmniejszył się ich stopień marginalizacji i wykluczenia społecznego. Podopieczni przełamali
bariery psychiczne, nabyli umiejętności społeczne, odbudowali wiarę we własne możliwości
oraz poprawili samoocenę, co miało duży wpływ na zwiększenie się ich motywacji
i zaangażowania do pracy.
W ramach realizacji zadania odbyło się 140 godz. zajęć z psychologiem oraz 140 godz.
zajęć z logopedą. Łącznie przeprowadzono 2000 zabiegów, czyli na 1 podopiecznego
przypadło 80 zabiegów.
Zakres rehabilitacji obejmował rehabilitację ruchową (kinezyterapia, rehabilitacja
usprawniająca, gimnastyka korekcyjna i na urządzeniach mechanicznych, masaż klasyczny,
limfatyczny, wirowy); hydroterapię (kąpiele perełkowe i masaż podwodny); fizykoterapię
(prądy tenis, jonoferaza); światłolecznictwo (sollux czerwony i niebieski); magnetronicultradźwięki, laser punktowy; zajęcia z logopedą i psychologiem; zajęcia sportowe oraz
manualne; ponadto zostały zorganizowane imprezy okolicznościowe, w których udział brali
zarówno podopieczni jak i ich rodzice. Zorganizowano również 5 dniową wycieczkę Zakopane i okolice – Kraków.
Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 48.000,00 zł.
2. Do konkursu na realizację zadania pn. „Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet
po mastektomii piersi, zamieszkałych na terenie gminy Opoczno” przystąpił 1 oferent –
Stowarzyszenie Opoczyński Klub Amazonek „OKA” z siedzibą w Opocznie, z którym
została podpisana umowa.
W okresie od 25.08.2019r. do 08.09.2019r. Stowarzyszenie „OKA” zorganizowało
wyjazd rehabilitacyjny dla 27 „Amazonek” do Ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego
„VIOLETTA” w Sarbinowie. Ośrodek posiada wpis do rejestru ośrodków, w których mogą
odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Posiada odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną kadrę.
W ramach w/w wyjazdu „Amazonki” skorzystały z rehabilitacji indywidualnej i zbiorowej,
która w znacznym stopniu wpłynęła na poprawę ich sprawności fizycznej oraz psychicznej.
Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł.
Łącznie na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku wydatkowano środki
finansowe w wysokości 58.000,00 zł przekazane na dotacje w ramach otwartych konkursów
ofert.
Zadanie III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
W ramach powyższego zadania ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert, na które wpłynęło
28 ofert. Powołana zarządzeniem Burmistrza Opoczna Komisja Konkursowa dokonała
wyboru najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego podpisano 28 umów.
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Zadanie realizowane było poprzez przeprowadzenie szkoleń i współzawodnictwa
sportowego w zakresie piłki nożnej mężczyzn jak i kobiet prowadzone przez Łódzki Związek
Piłki Nożnej w Łodzi i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz
szkoleń i współzawodnictwa w zakresie podnoszenia ciężarów i lekkoatletyki prowadzone
przez Związki Sportowe. Dotacje przekazano również na prowadzenie sekcji szachowej,
pływackiej, piłki siatkowej oraz sportów walki. Otrzymane dotacje wykorzystano min. na
pokrycie kosztów zatrudnienia szkoleniowców, utrzymania obiektów sportowych, zakupu
sprzętu sportowego, napoi, transportu, wynajmu hal sportowych, opłat regulaminowych itp.
Liczba osób, które były beneficjentami w/w zadań to 855 uczestników.
Łącznie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku wydatkowano środki
finansowe w wysokości 830.039,91 zł , z czego 408.800,00 zł przeznaczono na dotacje.
Zadanie IV. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane
były w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii Gminy Opoczno na 2019 rok”.
1. W ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Opoczno na 2019 rok” ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert. Na realizację zadań
w ramach w/w programu wpłynęło 14 ofert. Powołana zarządzeniem Burmistrza Opoczna
Komisja Konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert, w wyniku czego
podpisano 14 umów. W ramach w/w zadań:
1) wsparto:
 działalność Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania informacji i pomocy
rodzinom zagrożonym i dotkniętym problemami alkoholizmu, narkomanii
i przemocy domowej z terenu gminy Opoczno,
 bieżącą działalność Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie
opiekuńczej, tj. świetlicy zlokalizowanej w rejonie Placu Kilińskiego,
 organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,
 organizację obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 organizację zajęć sportowych i plastycznych o charakterze profilaktycznym,
promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowany
do dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny,
 stowarzyszenie, które zgodnie ze swoim statutem realizuje szczegółowe zadania
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, a w szczególności
realizuje program reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu
prowadzony w klubie AA;
2) prowadzono:
 w okresie wakacyjnym zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom poprzez organizację zajęć sportowych uzupełnianych warsztatami
prowadzonymi przez psychologa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Opoczno,
 poradnictwo indywidualne dla ofiar przemocy domowej,
 terapię grupową dla osób współuzależnionych,
 dodatkowe zajęcia z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym dla
osób uzależnionych,
 grupy pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych,
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 reintegrację społeczną i zawodową osób uzależnionych od alkoholu,
3) świadczono nieodpłatne usługi dla mieszkańców gminy Opoczno z zakresu porad
psychologicznych i prawnych, pomocy terapeutycznej oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
2. W ramach w/w Programu na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o pożytku publicznym i o wolontariacie, tj. z pominięciem procedury otwartego konkursu
ofert Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewcu złożyła ofertę na realizację zadania
publicznego pn. „Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem
profilaktyki uzależnień dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu
gminy Opoczno”. Po rozpatrzeniu uwag do złożonej oferty została zawarta umowa na
wsparcie realizacji w/w zadania.
Na realizacje w/w zadań przekazano dotacje w wysokości 263.500,00 zł. Liczba osób, które
były ich beneficjentami to 1125 osób.
3. W ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2019
rok” ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Realizacja programu
reintegracji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych poprzez
prowadzenie grupy AN”. Do konkursu przystąpił 1 oferent – Abstynenckie
Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „OPOKA” z siedzibą w Opocznie, z którym
została podpisana umowa.
W ramach tego zadania przeprowadzono terapię grupową, celem której było utrzymanie
przez uczestników grupy AN całkowitej abstynencji narkotykowej oraz propagowanie
w społeczności lokalnej idei trzeźwego, zdrowego stylu życia, wolnego od środków
odurzających. Liczba osób, które były beneficjentami w/w zadania to 8 osób.
Na realizację w/w zadania przekazano dotację w wysokości 3.000,00 zł.
Łącznie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2019 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 597.903,56 zł, z czego
273.500,00 zł przeznaczono na dotacje.
Opracowała: Katarzyna Sudzius-Bobrek
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