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SPRAWOZDANIE
z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
Wprowadzenie
Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) nakłada na organ administracji publicznej obowiązek
realizacji zadań publicznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ww. ustawy Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie
z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy za rok 2017.
Rada Gminy Kramsk uchwałą Nr XXIV/135/16 z dnia 24 listopada 2016 roku przyjęła
„ Program współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2017”. Głównym celem uchwalonego programu było budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi na terenie gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez
pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb.
Na terenie gminy zarejestrowane są ( mają swoją siedzibę) następujące stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Szkoła Twórczej Integracji w Milinie,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi „Nasza Wieś”,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Kramsk,
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Jesteśmy razem” w Święćcu,
- Stowarzyszenie Edukacyjne „Przyszłość” w Bilczewie,
- Stowarzyszenie „Przyjazne Zywertowo” w Patrzykowie,
- Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Kuźnicy,
- Stowarzyszenie „WIOSKOWOMI” w Grabowem,
- Stowarzyszenie „ Klub Seniora i Juniora” w Kramsku,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działające jako Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
w Kramsku
- Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Kramsku,
- Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy w Kramsku,
- Fundacja „ Nowe Życie” dla poszkodowanych losowo w Woli Podłężnej,
- 12 stowarzyszeń ochotniczych straży pożarnych w: Grąblinie, Helenowie Drugim, Izabelinie,
Kramsku, Milinie, Patrzykowie, Pąchowie, Rudzicy, Święćcu, Wielanach, Woli Podłężnej
i Wysokiem ( raport w załączeniu).
- Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” w Kramsku
Ponadto istnieją 2 kluby sportowe: Warta - Kramsk i Społeczny Klub Sportowy
BŁĘKITNI Helenów oraz 26 kół gospodyń wiejskich.
Podstawową formą współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi w roku
2017 było wspieranie ich działalności, które odbywało się w formie finansowej i
pozafinansowej.
Współpraca finansowa

Współpraca finansowa Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 obejmowała zadania
własne gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych w następujących obszarach:
- ochrony i promocji zdrowia,
- organizacji zajęć pozalekcyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych, rekreacyjno-kulturalnych,
mających przede wszystkim na celu zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- promocji zdrowia i trzeźwego stylu życia, poprzez propagowanie zajęć sportowych wśród
dzieci i młodzieży, w tym organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, treningów,
wyścigów kolarskich, meczów sportowych i półkolonii.
Współpraca ta opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
W roku 2017 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, Gmina Kramsk przeznaczyła 120 tys. Powierzenie
realizacji zadań nastąpiło na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zgodnie
z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Do urzędu gminy wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji
w Kramsku, która spełniła wszystkie warunki konkursowe. Ze złożonej oferty wynikało, że
z planowanych działań będą korzystali mieszkańcy gminy poprzez uczestniczenie
w prowadzonych zajęciach treningowych w zakresie piłki nożnej, w rozgrywkach piłki nożnej
juniorów i seniorów, zajęciach treningowych (szkoleniach) w zakresie piłki nożnej dzieci, oraz
w turniejach sportowych. Z powyższym oferentem została zawarta umowa na kwotę 120 tys.
zł na realizację zadania w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji, która została
wykorzystana w kwocie 119.319,80 zł.
Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji w Kramsku w 2017 roku skupiało takie sekcje jak:
 Piłka nożna,
 Sport szkolny,
 Sporty masowe,
 Kolarstwo,
 Szermierka,
 Sporty siłowe.
Piłka Nożna
W ramach tej sekcji w 2017 roku działał jeden klub – KS Warta Kramsk.
W roku 2017 klub piłkarski KS Warta Kramsk reprezentowany był przez osiem drużyn.
Wśród nich jedną grupę stanowili seniorzy, a pozostali zawodnicy szkoleni byli w sześciu
grupach dziecięcych podzielonych na roczniki 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 – 2013.
Za szkolenie zawodników wchodzących w skład wyżej wymienionych drużyn
odpowiedzialni byli:
 Sławomir Augustyniak – instruktor piłki nożnej, odpowiedzialny za szkolenie drużyny
seniorskiej;
 Paweł Mikołajczyk – instruktor piłki nożnej, który zajmował się szkoleniem grup
dziecięcych i młodzieżowych;
 Marzena Wesołowska – trener piłki nożnej, odpowiedzialna za szkolenie grup
dziecięcych;




Mariusz Ilnicki – instruktor piłki nożnej, zajmujący się szkoleniem gryp dziecięcych;
Eryk Rusin – instruktor piłki nożnej, prowadzący zajęcia z grupami dziecięcymi.

Łącznie w klubie w roku 2017 szkoleniem objętych było ok. 140 zawodników.
Drużyna młodzik starszy w rundzie wiosennej sezonu 2016/17 uczestniczyła w
rozgrywkach Konińskiej Klasy Okręgowej. Sezon ten zakończyli na II miejscu z dorobkiem 18
punktów. Reprezentujący grupę młodzik młodszy sklasyfikowani zostali na VI miejscu.
Natomiast zawodnicy drużyn Orlik zmagania w tymże sezonie ukończyli odpowiednio: na III
pozycji
w grupie E1 i na II miejscu w grupie E2.
Seniorzy po rundzie wiosennej sezonu 2016/17, w Konińskiej Klasie „A” zajmowali VI
pozycję z dorobkiem 35 punktów.
W rundzie jesiennej sezonu 2017/178 klub nadal był reprezentowany przez 8 drużyn.
Trampkarze młodsi plasowali się na półmetku rozgrywek na miejscu II w grupie mistrzowskiej,
młodzicy starsi na półmetku rozgrywek zajmowali V pozycję w grupie mistrzowskiej.
Młodzicy młodsi także awansowali do grupy mistrzowskiej i rundę jesienną ukończyli na
miejscu X. Drużyny te w rundzie rewanżowej będą kontynuować rozgrywki w grupach
mistrzowskich. Natomiast drużyny orlików ukończyły zmagania na IV i II miejscu w swoich
kategoriach wiekowych (odpowiednio były to grupy E1 i E2). Drużyny żaków po jesiennych
turniejach plasowały się na pozycjach V i III w grupach F1 i F2. Drużyna seniorów zajmowała
XII pozycję.
Treningi wszystkich drużyn odbywały się na obiektach dostępnych na terenie gminy
Kramsk: boisku piłkarskim przy ulicy Konińskiej w Kramsku, boisku „Orlik” w Kramsku oraz
Hali Sportowej w Wysokiem. Terminy treningów są ruchome i zależą od dostępności
obiektów, godzin oraz pory roku, jednak każda z drużyn uczestniczy w zajęciach co najmniej
dwa
razy
w tygodniu.
Klub prowadzi także swoją stronę internetową na Facebook’u.
Budżet klubu Warta Kramsk opiera się na środkach przyznawanych przez Gminę
Kramsk (opłaty za mecze, opłaty licencyjne, sprzęt, transport, wynagrodzenia dla opiekunów
drużyn). Ponadto Gmina zapewniała środki na przygotowanie boiska do rozgrywek (koszenie,
nawożenie, podlewanie trawy, rysowanie linii). Pozostałe fundusze klub pozyskał od
prywatnych sponsorów.
Pozyskano ponadto fundusze na zamontowanie oświetlenia płyty głównej boiska ze
środków Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia.
Drużyny dziecięce brały udział także w zimowych turniejach rozgrywanych przy
współudziale OZPN. Z dwóch takich imprez nasi zawodnicy wracali jako mistrzowie. Wartym
zauważenia jest fakt iż dwóch zawodników z klubu po bardzo dobrych występach
w rozgrywkach ligowych zostało powołanych do drużyn KOZPN.
Ponadto dzieci z roczników 2004-06 w sierpniu brały udział w obozie sportowym
w Zakopanem, w trakcie którego rozegrano sparing z drużyną Opolskiego Związku Piłki
Nożnej.
Warto także nadmienić iż w wakacje, zawodnicy drużyn młodzieżowych mieli możliwość
wzięcia udziału w treningach z trenerem pracującym na co dzień z drużynami dziecięcymi
Dundee United.
Klub wzbogacił się także o drużynę oldboy’ów, która z końcem roku rozpoczęła treningi
oraz wzięła udział w turnieju piłki nożnej.
Sporty siłowe
Sekcja zajmuje się prowadzeniem zajęć na siłowni mieszczącej się w Domu Strażaka
w Kramsku. Do siłowni uczęszczają zarówno mężczyźni jak i kobiety, dorośli ale także
i młodzież. Liczba osób stale uczęszczających do siłowni waha się między 25 – 30 osób.

W pomieszczeniach siłowni w 2017 roku prowadzone były także zajęcia sekcji kolarskiej,
zajęcia piłkarskich grup dziecięcych, Cross-fit, Muay Thai, K1, kickboxing oraz Zumba/fitness
czy też zajęcia z samoobrony dla policjantów. Pomieszczenia siłowni otwarte są dla chętnych
od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 21:00, a w niedziele od 11:00 do 20:00.
Uczestniczący w zajęciach Kamil i Jakub Piechoccy reprezentowali gminę Kramsk
w amatorskich galach MMA na terenie całego kraju.
Sport szkolny
Uczniowie z terenu gminy Kramsk w 2017 roku mieli możliwość skonfrontowania
własnych umiejętności z umiejętnościami swoich rówieśników z innych szkół w Gminnych
Zawodach Sportowych. Były to rozgrywki drużynowe oraz indywidualne w różnych
dyscyplinach sportu, a wyłonieni w rywalizacji zwycięzcy reprezentowali szkołę oraz gminę
w eliminacjach do Mistrzostw Powiatu, w Mistrzostwach Powiatu, Rejonu czy Województwa.
Nauczyciele wychowania fizycznego poszczególnych szkół organizowali zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne celem przygotowania uczniów do wzięcia udziału w wyżej wymienionych
zawodach.
Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w 30 imprezach sportowych na różnych
szczeblach rozgrywek: 15 – Mistrzostwa Gminy, 8- Mistrzostwa Małego Rejonu, 5Mistrzostwa Powiatu, 2- Mistrzostwa Województwa. Łącznie we wszystkich zawodach w 2017
roku udział wzięło ok. 600 uczestników.
Młodzież gimnazjalna rywalizowała w 11 Gminnych Zawodach Sportowych, 12
eliminacjach do Mistrzostw Powiatu, 8 zawodach na szczeblu powiatu oraz 1 na szczeblu
rejonu i 1 Mistrzostwach Województwa. Na terenie gminy Kramsk w minionym roku wiodącą
dyscypliną była lekkoatletyka, czego dowodem może być uczestnictwo uczniów w
rozgrywkach tej dyscypliny sportu w Mistrzostwach Województwa. W rozgrywkach
gimnazjalnych mogli brać udział uczniowie klas VII szkół podstawowych.
Łącznie uczniowie gimnazjów (ok. 300 uczestników zawodów) wzięli udział
w 25 imprezach sportowych.
Lokalne konkursy i zawody sportowe
Sekcja ta zajmowała się organizacją i wspieraniem organizowanych imprez
sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Kramsk.
W 2017 roku odbyły się następujące imprezy:


Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Po ziemi konińskiej”;



Turniej Mini-Tenisa Ziemnego dla młodzieży gimnazjalnej;



Turniej Badmintona dla uczniów;



Turniej Piłkarskich Trójek okazji Dnia Dziecka dla roczników 2004, 2005, 2006;



Mecz dzieci kontra ojcowie;



Mistrz Żonglerki;



Współorganizacja turnieju HDK.

Kolarstwo
Kolarstwo w 2017 roku uprawiały osoby z terenu Gminy Kramsk, które doskonaliły
swoje umiejętności w sekcjach Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego (LUKS) Kramsk,
skupione w Szkółce Kolarskiej, biorąc udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa

(10 uczniów ze szkół podstawowych w Kramsku, Milinie i Wysokiem). Ponadto trenuje w
tejże sekcji 8 uczniów ze szkół podstawowych z Milina i Wysokiego.
Zawodnicy brali udział w imprezach sportowych o zasięgu powiatu, województwa czy
kraju, zarówno w kolarstwie torowym jak i szosowym. Szkoleniem zawodników zajmowali się:
Sebastian Gensch, Eryk Sobiech i Maciej Olkowski.

Ważniejsze osiągnięcia:
 srebrny medal w wyścigu drużynowym na 2000m w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików w kolarstwie torowym. udział i zdobycie 0,33 pkt w OOM
w Pruszkowie,
 XII miejsce w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie; I miejsce
w Mistrzostwach Wielkopolski Szkółek Kolarskich w Poznaniu; II miejsce
w Mistrzostwach Wielkopolski Szkółek Kolarskich w Poznaniu (jazda na czas);
II miejsce w zawodach Szukamy Następców Olimpijczyków w Rychwale,
 I miejsce w zawodach Szukamy Następców Olimpijczyków w Rychwale,
 III miejsce w zawodach Szukamy Następców Olimpijczyków w Rychwale.
W roku 2017 na terenie Gminy Kramsk zorganizowano XXV Ogólnopolski Wyścig
Kolarski Po Ziemi Konińskiej oraz Puchar Nadziei Olimpijskich w kategorii młodzik.
Sekcja bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa, który obejmuje
zawodników w wieku 11-13 lat.
Szermierka
W ramach sekcji w 2017 roku objętych szkoleniem było 30 dzieci (20 dziewcząt, 10
chłopców).
Zajęcia prowadziła kadra instruktorsko – trenerska w składzie:
 Damian Dzwoniarski – instruktor PZSz, Mistrz Polski do lat 23, Wicemistrz Polski
do lat 23, reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy,
 Mateusz Godlewski– brązowy medalista Mistrzostwa Europy, złoty medalista
Mistrzostw Polski do lat 17 i 20, reprezentant Polski,
 Tomasz Piguła – trener II klasy, Wiceprezes Konińskiego Klubu Szermierczego,
Członek
Zarządu WSS,
trener zawodników zdobywających medale w
Mistrzostwach Polski i Europy we wszystkich kategoriach wiekowych.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Anielewie. Każda jednostka treningowa trwa 90 minut. Chętni i bardziej zdolni uczestnicy
zajęć mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zajęciach organizowanych przez
Koniński Klub Szermierczy.
Ważniejsze osiągnięcia:
Zawodniczki i zawodnicy brali udział w zgrupowaniu „Sportowe Wakacje
w Człuchowie” i zgrupowaniu organizowanym przez Koniński Klub Szermierczy w
Dźwirzynie.
Zawodnicy sekcji szermierczej startowali w lokalnych zawodach organizowanych
przez Koniński Klub Szermierczy:
Zawodnicy startowali w lokalnych zawodach w ramach Ligi Młodego Szermierza.
Aktualne miejsca po 2 turniejach w sezonie 2017/2018 :
Malcer Albert – 1 miejsce
Malcer Kacper – 3 miejsce
Pawłowski Jakub – 9 miejsce
Zawodnicy z naszego klubu startują również w zawodach ogólnopolskich. Na aktualnej
liście klasyfikacyjnej młodzików PZSz w sezonie 2017/2018 zajmują następujące miejsca:
12 miejsce, 24 miejsce i 30 miejsce

W 2017 roku sekcja pozyskała dodatkowe fundusze na swoją działalność uczestnicząc
w Programie upowszechniania szermierki PZSz w ramach czego pozyskano nowy sprzęt
specjalistyczny do prowadzenia zajęć.
2.Drugim zrealizowanym zadaniem publicznym była oferta Fundacji „ Nowe życie” dla
poszkodowanych losowo”, pn. „Stwarzanie możliwości do integracji społecznej i aktywizacji
osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Kramsk mających na celu poprawę ich
funkcjonowania” na kwotę 9000,00 zł, a w szczególności poprzez uwzględnienie:
- działań mające na celu adaptację podopiecznych do pełnego życia w społeczeństwie,
- zaprezentowania możliwości i talentów osób niepełnosprawnych,
- organizowanie czasu wolnego, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych i rozwojowych,
- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, w tym dbałość o poszanowanie
i podtrzymywanie związków emocjonalnych z rodzicami i rodzeństwem,
- wpajanie pozytywnych wzorców sprzyjających nawiązaniu kontaktów interpersonalnych.
Cele te zostały zrealizowane w całości poprzez organizacje spotkań świątecznych i organizację
imprez. Fundacja zorganizowała dwa spotkania i dwie imprezy o charakterze rekracyjno –
integracyjnym
- dwa spotkania świąteczne, jedno wiosenno-wielkanocne, w których udział wzięło 25 osób
podczas spotkania uczestnicy pod opieką plastyka wykonywali stroiki świąteczne, malowali
jajka oraz dekorowali stół świąteczny. Zajęcia zostały ukończone konkursem na najładniejszą
pracę ocenianą przez samych uczestników. Następnie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście
wspólnie zasiadali do wielkanocnego stołu udekorowanego przez uczestników. Podczas
wspólnego spożywania i smakowania ciast osoby niepełnosprawne zapoznały się z tradycjami
wielkanocnymi ( wypiekami i obrzędami), Wykazały się swoją pomysłowością
i uzdolnieniami, co wpłynęło korzystnie na podniesienie wartości a tym samym podniesienie
własnej wartość i jakości życia.
Natomiast w imprezie mikołajkowej z liczbą uczestników 25, w której wzięli udział
niepełnosprawni z ich bliskimi oraz zaproszeni goście. Spotkanie świąteczne kultywowało
tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, wspólnie śpiewali kolędy i biesiadowali przy
tradycyjnych bożonarodzeniowych wypiekach. Każdy uczestnik otrzymał anioła stróża oraz
własną choineczkę, którą własnoręcznie dekorował przy współudziale terapeuty plastyka.
Piknik rodzinny, w którym uczestniczyło 40 osób, podczas tego pikniku , który odbył się w
Ślesinie w plenerze u jednego z podopiecznych Fundacji, na imprezie był obecny psycholog,
który odbywał indywidualne rozmowy z opiekunami osób niepełnosprawnych. Uczestnicy
wspólnie grillowali, śpiewali i tańczyli przy akompaniamencie wokalisty- jednego
z podopiecznych fundacji. Wspólna zabawa sprzyjała nawiązania przyjaźni między osobami
niepełnosprawnymi oraz ich wzajemna akceptacja i tolerancji.
Pożegnanie lata impreza integracyjno-sportowa z liczą uczestników 40 osób przy współudziale
uczestników Fundacji Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych ”Radość”. Podczas
spotkania zorganizowany został turniej sportowy, gry i kręgle oraz wspólne pieczenie
ziemniaka. Nauka gry w kręgle odbyła się pod kierunkiem fizjoterapeuty, który prowadził
turniej,
a następnie wręczył nagrody w postaci pucharów najlepszym uczestnikom, a każdy
z uczestników otrzymał medal. Aby wyrównać szansę niepełnosprawni zostali dobrani w pary
tworząc „ tim” mniejszej i większej niepełnosprawności. podczas , gdy podopieczni mogli
wykazać się w kręgle, ich opiekunowie mieli okazję zapoznać się z przepisami i nowymi
możliwościami uzyskania pomocy dla ich dorosłych niepełnosprawnych dzieci. Informacji
udzielali zaproszeni przez fundacje pracownicy PCPR.
Dzięki tym spotkaniom osiągnięto następujące rezultaty:
- wyjście z izolacji i akceptacja społeczna,
-uświadomienie wspólnych wartości, potrzeb i celów,

- nauczenie się przezwyciężać własne ograniczenia,
- poprawę sprawności fizycznej,
- poprawę komunikacji międzyludzkiej,
- poprawę kondycji psychofizycznej oraz pozytywnego nastawienia do życia,
Wszystkie spotkania i imprezy zorganizowane przez fundacje w bezpośrednim kontakcie
z osobami sprzyjały zawiązaniu nowych przyjaźni, wzajemnej tolerancji i akceptacji. Zadanie
zostało zrealizowane na kwotę 8835,07 zł.

Wykonanie zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.
1. Pomocą objętych było 63 osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
( samotność) wymagały pomocy osób trzecich. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenia
opiekuńcze realizowała Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”. W roku 2017 na
świadczenia opiekuńcze Gmina przeznaczyła kwotę 488. 093,00 zł.
Ponadto Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu” realizowała specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. . Na realizację specjalistycznych usług
opiekuńczych w roku 2017 Gmina przeznaczyła kwotę 109.829,00 zł. Środki te pochodziły
z budżetu wojewody. Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są
szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana była w miejscu zamieszkania
9 osobom. Usługi opiekuńcze dostosowane są do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
i obejmują:- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
- pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,
- rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym
przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowała Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu”
w Kramsku
W roku 2017 zrealizowano zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym zrealizowane przez następujące podmioty :
1. Realizacja zadania publicznego pn. „ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się świat” letni
wypoczynek dzieci i młodzieży połączone z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom przez Towarzystwo „ Nasze Szwederowo” – otrzymała wsparcie w kwocie
7424 złotych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży skierowanych do dzieci i młodzież
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Kramsk. Kolonie odbywały się w trzech
grupach po 12 osób w jednej. Kolonie odbyły się na przełomie czerwca i lipca , lipca oraz
w sierpniu. Na koloniach zostały przeprowadzone treningi piłkarskie oraz zajęcia w postaci
gier i zabaw z piłką. Zorganizowano także zajęcia w badmintona i mini – tenisa ziemnego.
Uczestnicy
w ten sposób mogli sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji sportowej i turniejowej.
Poprzez zorganizowane formy zabawy, nauki, aktywności fizycznej, rywalizacji,
zapobiegano patologiom oraz stworzono dogodne warunki do spędzania wolnego czasu
dzieciom i młodzieży. Działania te wpłynęły na: podniesienie sprawności fizycznej u dzieci
poprzez ukazanie roli sportu jako alternatywę dla nałogów ( alkohol, papierosy, narkotyki).
Intensywny tok zajęć sportowych podczas każdego dnia zmagań sportowych pod okiem
wykwalifikowanej kadry, liczne zawody i konkurencje sportowe na obiektach z dobrą
infrastrukturą sportową, wycieczki do aquparku w Darłowie, przyczyniły się do realizacji
założeń programowych. Ponadto została przybliżona wiedza o przyrodzie, jej pięknie
i wpływie na życie człowieka, zwierząt i roślin.

Cel został osiągnięty poprzez :
- wycieczki tematyczne
- gry i zabawy o tematyce ekologicznej,
- pogadanki i zabawy.
2. Zorganizowanie imprezy profilaktycznej pod hasłem „ Bliżej siebie – dalej od uzależnień”
o charakterze profilaktycznym, prozdrowotnym
przez Stowarzyszenie „Przyszłość”
w Bilczewie. Kwota dotacji 750,00 zł. Realizacja działania przyczyniła się do poszerzenia
wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień; poszerzenia świadomości uczestników warsztatów
w zakresie korzyści płynących z wolności od używek i substancji odurzających, oraz sposobów
radzenia sobie z młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych; uczniowie oraz rodzice, mieszkańcy
okolicznych wsi aktywnie i pożytecznie spędzili czas wolny, poprzez promocję dobrej zabawy
bez potrzeby stosowania używek i substancji odurzających. W ramach warsztatów
zorganizowano festyn rodzinny pod nazwą : „Nie daj się i powiedz nie”, dzieci prezentowały
nie tylko umiejętności aktorskie, ale także wiedzę na temat zgubnych skutków picia alkoholu
i palenia papierosów. Warsztat zwieńczyła prelekcja higienistki na ten temat. Ponadto
odbywały się zajęcia sportowe w lekkoatletyce, uczestnicy odbyli również zajęcia sportowe
na
basenie
„ Rondo” w Koninie. Efektem było propagowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowany został
cykl warsztatów plastyczno-muzycznych „ Aktywność i samodzielność szansą na lepsze jutro”,
na którym prezentowane były piosenki o tematyce antyalkoholowej. Zorganizowano również
konkurs plastyczny pod hasłem „ Rodzina bez alkoholu” najlepsze prace zostały
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na korytarzy szkolnym tamtejszego
stowarzyszenia. Przedsięwzięcie adresowane było do dzieci i młodzieży i miało charakter
zachęcić do spędzania wolnego czasu bez używek.
3. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci ze środowisk zagrożonych
alkoholizmem przez jednostkę OSP w Wysokiem pn. „Wolny czas inaczej” Kwota dotacji 760 zł. W ramach przyznanych środków przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce
przeciwalkoholowej pt. „ Gdy rodzina pije dom się rozpada” ponadto zorganizowano gry
i zabawy zręcznościowe, zabawę integracyjną, możliwość skorzystania ze zjeżdżalni oraz
dmuchanego zamku, mecz w piłkę siatkową. Przedstawiona została prelekcja nt. zgubnych
konsekwencji sięgania po alkohol. Jednostka przeprowadziła mini zawody połączone
z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej . Na zakończenie festynu zorganizowano
ognisko, na którym wspólnie bawiło się ok. 100 osób.
4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wzbogacenie oferty różnych
form pozaszkolnych w tym zajęć sportowo-rekreacyjnych poprzez zorganizowanie półkolonii
letnich oraz drugiej imprezy pn. „Spotkanie z przygodą ” w okresie od 04 do 12.07.2017 r
przez Stowarzyszenie „ Przyjazne Zywertowo” w Patrzykowie. Kwota dotacji 3990,- zł.
W półkoloniach uczestniczyły dzieci i młodzież w liczbie 40 uczestników w wieku od 7-13 lat.
Pierwszego dnia odbyły się zajęcia pn. Podróż po Europie” uczestnicy poznawali różne kraje
europejskie, porządkowali posiadana wiedzę w tym temacie, zapoznawali się z ciekawostkami
i tradycjami z danego regionu Europy.
Na zajęciach dzieci uczyły się współdziałać w grupach, uczyły się wspólnego i zgodnego
podejmowania decyzji i współdziałania z rówieśnikami. Uczestnicy w grupach wykonywali
zadania plastyczne, rozwiązywali rebusy i zagadki, jak również zabawy z elementami tańca
i dramy. Drugiego dnia uczestnicy wyjechali do parku trampolin w Koninie, gdzie pod okiem
instruktora oddali się zabawie. Był też spacer po mieście i lody. Następnego dnia dzieci wraz

z opiekunami udały się na wycieczkę rowerową po okolicy, podczas wyprawy został
zorganizowany piknik na łonie natury. Zgodnie z planem półkolonii następnego dnia dzieci
wyjechały do Muzeum w Turku, gdzie oprócz zwiedzania muzeum i kościoła , dzieci brały
udział
w warsztatach pieczenia pierników. Następnego dnia zajęcia odbywały się na terenie szkoły,
w której zorganizowano różnorodne konkurencja, zawody, gry i zabawy zespołowe. Na koniec
rozegrano mecz piłki nożnej. Kolejnego dnia dzieci udały się na wycieczkę do Kościana,
w „ Nenafar Clup” czekali na nie animatorzy, którzy wprowadzili w świat piratów i podróży po
ciekawych zakątkach świata. Dzieci szukały skarbu, zwiedzały park w którym znajduje się
wiele miniatur słynnych budowli świata, wiosek afrykańskich, budowle z bajek. Na koniec
przy ognisku i pieczeniu kiełbasek uczestnicy rozmawiali o swoich wrażeniach.
W ostatnim dniu półkolonii wszyscy biesiadowali przy ognisku, wspólnych zabawach
i rozmowach. Półkolonie zapewniły zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego w czasie
wakacji, miał na celu oderwanie od środowiska patologicznego, a także od ciągłego
przebywania przed komputerem, pokazano alternatywę formy spędzania czasu wolnego,
promowano zdrowy styl życia. Zajęcia i pogadanki kształtowały u dzieci zachowanie
asertywne,
tak
aby
w przyszłości oprzeć się pokusie korzystania z używek. Przyznane środki finansowe
umożliwiły realizację zadania i został osiągnięty zamierzony cel.
5. Środowiskowe Ognisko Wychowawczym TPD w Kramsku w Kramsku dla dzieci poprzez
świetlicę środowiskową w Kramsku przeprowadziło Akcję Letnią „ Bawmy się bezpiecznie
i wesoło” w okresie od 03.07 do 07.07.2017 r. i obejmowało opieką 30 wychowanków na
kwota 4.000,- zł. W ramach zadania odbywały się zajęcia objęte pozaszkolną opieką dzieci i
młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętym ubóstwem, niewydolnością wychowawczą,
uzależnianiami
i innymi dysfunkcjami. Adresatami zadania były dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych
wychowawczo, patologicznych, niepełnych, dotkniętych przemocą i bezrobociem. Plan
pięciodniowy zajęć, podczas których dzieci były codziennie dożywiane, przygotowywały także
same posiłki, ucząc się zdrowego odżywiania, savoir-vivre przy stole oraz dekoracji stołu
i potraw. Dzieci spotkały się z dzielnicowym, który przygotował prelekcję o bezpieczeństwie
wakacji , wzięły udział z rodzicami i policjantem w wycieczce rowerowej do Stowarzyszenia
„ Wioskowomi” gdzie pani prezes pokazała dzieciom zwierzęta objęte opieką stowarzyszenia.
Dzieci w tym dniu uczestniczyły w rozgrywkach i zabawach sportowych na świeżym
powietrzu, zjadły pizzę. Następnego dnia podopieczni wraz z opiekunami wyjechali na
wycieczkę Kruszwica- Biskupin. Wspólnie z rodzicami zostały przygotowane zawody
sportowe na polance u p. Kuczmańskiego. Uczestnicy otrzymali nagrody za zadania fair-play.
Wspólnie rozpalono ognisko. W dniu ostatnim akcji letniej dzieci przygotowały prace
plastyczne na konkurs pod hasłem „ Bawmy się bezpiecznie i wesoło”. Akcję letnią
zakończono pokazem udzielania pierwszej pomocy zorganizowanym przez druhów z jednostki
OSP w Kramsku.
Współpraca pozafinansowa polegała na:
- informowaniu o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
w szczególności poprze publikowanie informacji na stornie internetowej Urzędu Gminy
Kramsk, w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce organizacje pozarządowe),
- udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących
od sektora prywatnego i fundacji,

- prowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi,
- nieodpłatnym udostępnianiu organizacjom pozarządowym pomieszczeń, sali konferencyjnej,
obiektów sportowych, kulturalnych i oświatowych do realizacji przedsięwzięć na terenie
gminy.
- umożliwieniu promocji zasobów kulturalnych, w tym produktów oraz działań kulturalnych na
dożynkach, targach.
Sprawozdawczość z wykonywanych zadań publicznych.
Organizacje pozarządowe, którym zlecono realizację zadań publicznych, zgodnie
z zapisem umowy składały w wyznaczonym terminie sprawozdania końcowe. Zadania były
wykonane zgodnie ze złożonymi ofertami. Niewykorzystane środki były w terminie zwrócone
do budżetu gminy.
Sporządziła: Barbara Błaszczyk, Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych

