
Informacja Wójta Gminy Lądek

Działając  na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  pożytku  publicznym  i 

wolontariacie art. 19a ust. 1 i ust. 3 (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz.87 z późn. zm.) Wójt Gminy  

Lądek informuje o złożeniu  oferty na realizację  niżej  wymienionego zadania  publicznego 

przez Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Słupcy 

1. Nazwa zadania;

 „Wystarczy, że dana jest nam szansa, by móc stać się tym, kim chcemy” -

- wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach

2. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Zgodnie z przewodnią maksymą „Wystarczy, że dana jest nam szansa,

by móc stać się tym, kim chcemy” – chcemy: 

- promować zdrowy styl życia;

- kształtować w uczestnikach odpowiedzialność za własne zdrowie;

-  przekazywać  informacje  na  temat  negatywnych  skutków  zażywania  alkoholu  i  innych 

używek;

- rozwijać postawy społecznie aprobowanych, kształtować system hierarchii wartości;

- wyrównywać szanse edukacyjne uczniów z gminy poprzez wdrażanie innowacyjnych form 

nauczania;

- rozbudzać w dzieciach ciekawość świata, inspirować je do rozwijania pasji i aktywności 

życiowej;

- zwiększyć dostępność do zajęć rozwijających efektywne uczenie się;

- odkrywać i rozwijać zdolności dzieci;

- promować sposoby aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;

- rozwinąć umiejętności świadomego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie; 

- kształcić umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów;

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy poprzez wdrażanie innowacyjnych 

form nauczania; 

- podnosić poziom umiejętności szkolnych uczniów z trudnościami w nauce; 

- zmniejszyć dysproporcje w nauczaniu uczniów z dysfunkcjami; 

- podnieść poziom kulturalny i społeczny uczniów;

- utrwalać zdobytą przez uczniów wiedzę oraz dawać im szansę do skonfrontowania teorii z 

praktyką.



3. Termin i miejsce realizacji zadania od 01.10.2010r. do 29.12.2010r.

 Miejsce realizacji zadania: 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.

4.Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł)                                                                                       28.553,00
       w tym:

     - wnioskowana wielkość dotacji (w zł)                                                            7.773,00

     - wielkość środków własnych, pozyskanych z innych źródeł (w zł)              20.780,00

5. Informacja o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w 

zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne:

  Organizowanie od 2003 roku wypoczynku letniego oraz organizacja czasu wolnego 

w okresie ferii zimowych przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną 

Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Ośrodkiem  Wsparcia  dla 

Dzieci  i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku   w miejscu zamieszkania 

oraz poza nim dla dzieci  i młodzieży z gminy Lądek. 

 Organizowanie  pomocy materialnej  dla  rodzin  wielodzietnych,  dysfunkcyjnych  z 

terenu gminy Lądek we współpracy z Bankiem Żywności oraz    GOPS-em,

 Coroczne  organizowanie  wieczerzy  wigilijnych  dla  dzieci  i  młodzieży 

uczestniczącej w zajęciach organizowanych w świetlicy w Lądku oraz w Dolanach, 

przekazywanie  dzieciom  upominków  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  przy 

współpracy  Gminnej  Komisji  Alkoholowej  działającej  przy  Urzędzie  Gminy  w 

Lądku  oraz  PCPR  w  Słupcy  ,Ośrodka  Wsparcia  dla  Dzieci   i  Młodzieży  z 

Interwencją Kryzysową w Lądku.   

 Organizowanie  „Zajączka”-  śniadania  wielkanocnego,  słodkich  upominków  dla 

dzieci w świetlicach:  w Dolanach i Lądku przed Świętami Wielkanocnym

Pomoc pedagogiczna i psychologiczna dzieciom, młodzieży, rodzinom potrzebującym 

wspólnie z PCPR w Słupcy

 Utworzenie  i  współprowadzenie  Środowiskowego  Ogniska  Wychowawczego  w 

Dolanach  z Urzędem  Gminy  i  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Lądku

 Całoroczna działalność, współpraca- z Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

z Interwencją  Kryzysową  w  Lądku  organizowanie  czasu  wolnego  dzieciom  i 



młodzieży w dni powszednie od poniedziałku do piątku w świetlicy w Dolanach 

i placówce wsparcia dziennego w Lądku.

    

6. Posiadane zasoby, które zapewnią realizację zadania: 

Kadrowe (z opisem kwalifikacji):    

Pracownik socjalny - wykształcenie wyższe zawodowe 1 osoba
Pedagog wykształcenie wyższe magisterskie- 1 osoba
Socjoterapeuta- wykształcenie wyższe magisterskie,  kurs pomocy 

socjoterapeutycznej -1 osoba
Psycholog- wykształcenie wyższe magisterskie – osoba1
Wychowawcy-wykształcenie wyższe magisterskie, pedagogiczne- 5 

osób

Rzeczowe:

Głównym  miejscem,  w  którym  będą  realizowane  zadania  programowe,  będzie  Ośrodek 

Wsparcia dla Dzieci          i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku.

Budynek ten usytuowany jest na skraju Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Budynek 

wyposażony jest m.in. w salę dydaktyczną gdzie dzieci        i młodzież przychodzą i odrabiają 

prace domowe, nadrabiają zaległości szkolne itp. Odbywają się tu również zajęcia plastyczno-

techniczne, gry i zabawy stolikowe, zabawa w teatr, zajęcia taneczne itp. Sala wyposażona 

jest w: krzesła, stoliki, 4 sztalugi, tablicę fliczart,  sprzęt nagłaśniający, sprzęt DVD, aparat 

cyfrowy. Pracownia komputerowa wyposażona w 5 stanowisk komputerowych z dostępem do 

Internetu. Placówka posiada także zaplecze gastronomiczne. 

Do dyspozycji dzieci jest również teren wokół placówki, na, którym znajduje się boisko do 

gry w piłkę nożną oraz siatkową, mini plac zabaw oraz miejsce na grilla i ogniska- placówka 

posiada  również  dużego grilla,  trzy małe  namioty  ogrodowe,  ławki  ogrodowe.  Wszystkie 

posiadane przez placówkę zasoby rzeczowe zostaną wykorzystane podczas organizacji zajęć 

programowych.

7.  Zadanie  zostanie  wykonanie  nieodpłatnie,  uczestnicy  biorący udział   nie  będą  ponosić 

żadnych kosztów.
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