
PLAN DZIAŁANIA

1. Adres gminy
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Miejscowość Topólka
Ulica
Nr domu 22
Nr lokalu
Kod pocztowy 87-875

2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
Imię Marcin
Nazwisko Hernacki
Stanowisko z-ca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego
Nr telefonu 054-286-99-10
Nr faksu 054-286-90-35
Adres poczty 
e-mail

ugtopolka@wp.pl

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)
1. Edukacja na odległość – wykorzystanie istniejącego wyposażenia strażnicy OSP (6 

komputerów z dostępem do internetu) do nauczania na odległość poprzez 
finansowanie osób wspomagających (pedagoga, informatyka) oraz finansowanie 
wykorzystywanych do tego mediów (dostęp do internetu, prąd).

2. Zawody strażackie – coroczne zawody zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych 
mających przybliżyć pracę osób, które bezinteresownie niosą pomoc podczas 
zagrożenia pożarami lub innymi klęskami, impreza połączona z rodzinnym festynem.

3. Spotkania integracyjne – spotkania okolicznościowe (opłatkowe, noworoczne, z 
okazji dnia kobiet itp.) osób zagrożonych wykluczeniem z innymi mieszkańcami.

4. Zajęcia sportowe i rekreacyjne – organizacja zawodów sportowych podczas dni 
wolnych od nauki i pracy (ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne) dla 
młodzieży i dzieci - wyjazdy na basen, na lodowisko, wycieczki, organizowanie 
spotkań z literatami.

5. Wystawy kulinarne – organizowanie wystaw stołów wielkanocnych, wigilijnych 
wykonywanych przez mieszkanki gminy.

6. Świetlice środowiskowe – organizowanie świetlic środowiskowych dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób bezrobotnych, z rodzin 
patologicznych) prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się 
poszczególnymi problemami (np. porady prawne, psychologiczne).

7. Usługi opiekuńcze – finansowanie osób, które będą świadczyć usługi dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.

8. Kluby Seniora – organizowanie spotkań osób starszych.
9. Parafiady – organizowanie przez parafię wycieczek rowerowych do miejsc 

sakralnych, ognisk dla dzieci i młodzieży.
10. Prowadzenie kółek zainteresowań w świetlicach wiejskich.
11. Wsparcie szkoleniowe – edukacja osób zajmujących i interesujących się pomocą 

społeczną.



4. Czy planowane usługi są zgodne z zapisami w planach strategicznych gminy (w tym w 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, jeśli istnieje)?

TAK
Proszę zacytować odpowiednie zapisy:

1. Dla zadania 3.1.
Cel podstawowy – ograniczenie bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenie jego 
negatywnych skutków społecznych.
• Działanie służące osiągnięciu celu – współpraca z PUP i organizacjami 

pozarządowymi w celu realizacji projektów na rzecz przeciwdziałaniu 
bezrobocia (organizowanie szkoleń, przekwalifikowanie).

2. Dla zadania 3.2.
Cel podstawowy - działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
patologicznych i zagrożonych patologiami
• Działanie służące osiągnięciu celu – stworzenie dzieciom i młodzieży 

alternatywnych metod spędzania wolnego czasu, promocja wartości rodzinnych, 
edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie nowoczesnych metod 
wychowawczych.

3. Dla zadania 3.3.
Cel podstawowy – działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i 
przewlekle chorych
• Działanie służące osiągnięciu celu – wsparcie oddolnych inicjatyw 

integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych
4. Dla zadania 3.4.

Cel podstawowy - działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
patologicznych i zagrożonych patologiami
• Działanie służące osiągnięciu celu – stworzenie dzieciom i młodzieży 

alternatywnych metod spędzania wolnego czasu.
5. Dla zadania 3.5.

Cel podstawowy - działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
patologicznych i zagrożonych patologiami
• Działanie służące osiągnięciu celu – promocja wartości rodzinnych

6. Dla zadania 3.6.
Cel podstawowy - działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
patologicznych i zagrożonych patologiami
• Działanie służące osiągnięciu celu – działania korekcyjno-edukacyjne mające na 

celu ograniczenie przemocy w rodzinie skierowane do potencjalnych sprawców 
przemocy w rodzinie, prowadzenie porad psychologicznych i prawnych.

7. Dla zadania 3.7.
Cel podstawowy - działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i 
przewlekle chorych
• Działanie służące osiągnięciu celu – rozwój usług opiekuńczych dla osób 

starszych, pomoc w okresowym wyręczaniu opiekunów
8. Dla zadania 3.8.

Cel podstawowy - działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i 
przewlekle chorych
• Działanie służące osiągnięciu celu – wsparcie oddolnych inicjatyw 

integracyjnych i kulturalnych osób starszych i niepełnosprawnych

9. Dla zadania 3.9.
Cel podstawowy - działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
patologicznych i zagrożonych patologiami



• Działanie służące osiągnięciu celu – koordynacja działań i współpraca ośrodka 
pomocy społecznej, szkoły, instytucji kościelnych w zakresie wsparcia 
udzielanego rodzinie.

10. Dla zadania 3.10.
Cel podstawowy - działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 
patologicznych i zagrożonych patologiami
• Działanie służące osiągnięciu celu – Stworzenie dzieciom i młodzieży 

alternatywnych metod spędzania wolnego czasu (świetlice środowiskowe, 
kawiarenki internetowe, zajęcia sportowe, itp.).

11. Dla zadania 3.12.
Cel podstawowy – Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja działań Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce
• Działanie służące osiągnięciu celu – udział pracowników GOPS w szkoleniach, 

kursach, warsztatach

NIE
Jeśli NIE, proszę o wyjaśnienie rozbieżności:

5. Prognozowany harmonogram realizacji Planu Działania
Główne etapy realizacji Planu 

Działania
ROK 2008 ROK 2009

Kwartały I II III IV I II III IV
Edukacja na odległość X X X X X
Zawody strażackie X X
Spotkania integracyjne

X X X X X X X
Zajęcia sportowe i rekreacyjne X X X X X
Wystawy kulinarne X X X
Świetlice środowiskowe X X X
Usługi opiekuńcze X X X X X
Kluby Seniora X X X X X X X
Parafiady X X
Kółka zainteresowań w świetlicach 
wiejskich X X X
Wsparcie szkoleniowe X X X X

6. Plan zapotrzebowania na środki finansowe

TABELA 6.1.

Rodzaje usług* zgodnie z 
podziałem w punkcie 3, np.:

Kwota (w złotych) % kwoty objętej Planem 
Działania

Usługi dla osób starszych 110 000,00 46,21
Usługi dla dzieci i młodzieży 35 000,00 14,70



Usługi dla rodzin 15 000,00 6,30
Usługi dla osób starszych oraz 
dzieci i młodzieży

9 227,00 3,89

Usługi dla osób starszych oraz 
rodzin

15 000,00 6,30

Usługi dla dzieci i młodzieży 
oraz rodzin

15 000,00 6,30

Usługi dla dzieci i młodzieży, 
osób starszych oraz rodzin.

15 000,00 6,30

Wsparcie szkoleniowe 
(szkolenia, warsztaty, wizyty 
studyjne, itp) – do 10% alokacji

23 803,26 10,00

Razem: 238 030,26 100% kwoty objętej Planem 
Działania 

* Gminy, które zakończyły opracowywanie PD wg poprzedniego wzoru korygują tabelkę przy najbliższej aktualizacji  
Planu.

TABELA 6.2.
Podział kwot Kwota

zł %
Kwota objęta Planem 
Działania

238 030,26 100

Kwota pozostająca nadal w 
dyspozycji gminy

0 0

RAZEM 238 030,26 100% kwoty alokowanej na 
gminę

TABELA 6.3.
Kwota w 

rozbiciu na 
kwartały*

ROK 2008 ROK 2009 RAZEM

Kwartały
I II III IV I II III IV

Kwota (w 
złotych)

24 000,00 31 480,00 35 
000,00

50 
000,00

70 
000,00

27 
550,26

238 030,26

* Szczegółowe dane dotyczące planowanych wydatków w rozbiciu na poszczególne miesiące będą przekazywane 
zgodnie z rozdziałem 3 Podręcznika Realizacji PIS

7. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym opisie usług społecznych są zgodne z 
prawdą. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego planu innym instytucjom oraz 
ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej Teresa Głowacka
Stanowisko Skarbnik Gminy
Miejsce i data Topólka 2009-01-30
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 



Imię i nazwisko osoby uprawnionej Henryk Orłowski
Stanowisko Wójt Gminy
Miejsce i data Topólka 2009-01-30
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

8. Weryfikacja planu (WYPEŁNIA ROPS / KONSULTANT REGIONALNY):

Czy wszystkie pola zostały właściwie wypełnione przez gminę? TAK
Czy prognozowany koszt działań jest zgodny z kwotą alokowaną 
na daną gminę?

TAK

Czy zakres planowanych usług jest zgodny z zapisami w planach 
strategicznych gminy, w tym w szczególności w strategii 
rozwiązywania problemów społecznych?

TAK

PODPIS:
Konsultanta Regionalnego PPWOW

…………………………

DATA:…………………

PODPIS:
Dyrektora ROPS

…………………………

DATA:…………………
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