OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Gminne Spotkanie Przedświąteczne

nazwa podmiotu

Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”

dokładny adres

26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 5

gmina

Drzewica

powiat

Opoczyński

województwo

Łódzkie

telefon

512-275-250

adres strony internetowej

www.dcw-od.cba.pl

faks

(48) 375 60 89

adres e-mail

ofiarnadlon@gmail.com

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):
 realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych
 działalność charytatywna i opiekuńcza


działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Gminne Spotkanie Przedświąteczne to przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Drzewickie
Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Spotkanie jest efektem współpracy Stowarzyszenia
z placówkami oświatowymi, podmiotami pomocy społecznej oraz kołami gospodyń
wiejskich z terenu gminy Drzewica. Celem przedsięwzięcia jest niesienie pomocy rodzinom
i osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielenie jednorazowego
wsparcia w okresie przedświątecznym. W Spotkaniu ze Św. Mikołajem uczestniczy około 300
osób, które otrzymują paczki świąteczne.

5. Opis działań
Inicjatorem Gminnych Spotkań Przedświątecznych w Drzewicy jest Drzewickie Centrum
Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. To właśnie w taki sposób Stowarzyszenie postanowiło
zrealizować zadanie publiczne pn. „Pomoc świąteczna” dofinansowane ze środków
Wojewody Łódzkiego. Celem przedsięwzięcia jest niesienie pomocy rodzinom i osobom,
które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez udzielenie jednorazowego wsparcia w okresie przedświątecznym. Za dodatkowy cel
Spotkania należy uznać integrację społeczności lokalnej oraz kreowanie współpracy między
różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia.
Stowarzyszenie przystępując do akcji współpracuje z placówkami oświatowymi, MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatem Terapii Zajęciowej oraz kołami
gospodyń wiejskich z terenu gminy Drzewica. Głównym zadaniem partnerów akcji jest
wskazanie osób i rodzin, którym należy udzielić wsparcia w tym wyjątkowym okresie.
Zastosowanie takiego rozwiązania przez Stowarzyszenie umożliwiło dotarcie do właściwych
odbiorców. Przedstawiciele partnerów biorą aktywny udział w spotkaniach roboczych
dotyczących przedsięwzięcia, w tym między innymi pomagają w pakowaniu paczek
świątecznych oraz przygotowaniu dekoracji. W realizację Gminnego Spotkania
Przedświątecznego angażuje się blisko 50 wolontariuszy, w tym uczniów Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Drzewicy oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.
Program Gminnego Spotkania Przedświątecznego składa się z czterech stałych części: jasełka
przygotowane przez partnera wyłonionego w drodze losowania spośród placówek
oświatowych, wspólne kolędowanie z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Drzewicy, wizyta Świętego Mikołaja oraz opłatek dla zaproszonych gości. Za realizację
ostatniej części Spotkania odpowiadają koła gospodyń wiejskich oraz kółko gastronomiczne
działające w drzewickim liceum. Wśród partnerów Spotkania Przedświątecznego należy
wyróżnić Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, który zapewnia wsparcie
techniczne i organizacyjne przedsięwzięcia.
W ramach pierwszego Gminnego Spotkania Przedświątecznego Drzewica 2013
przekazaliśmy ponad 280 paczek świątecznych. W roku 2014 liczba uczestników
przekroczyła 300 osób.
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6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Gminne Spotkanie Przedświąteczne jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy
i miasta Drzewica, w szczególności rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. Właściwa realizacja przedsięwzięcia możliwa jest wyłącznie dzięki zaangażowaniu
partnerów oraz uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. W 2013 roku pomocą
świąteczną zostało objętych ponad 280 osób, a w roku 2014 ponad 300. Dane te stanowią
jedynie informację o liczbie wydanych paczek świątecznych. W Spotkaniu Przedświątecznym
wraz z dziećmi i młodzieżą uczestniczą również rodzice, opiekunowie oraz dziadkowie.
Ogólna liczba uczestników Spotkania wynosi blisko 400 osób.
Wyjątkowy charakter Spotkania, radość najmłodszych uczestników oraz wzruszenie
opiekunów wpływa bezpośrednio na integrację społeczności lokalnej. W ramach
przedsięwzięcia integrują się również podmioty partnerskie, które dążą do osiągnięcia
wspólnego celu. Bez wątpienia Gminne Spotkania Przedświąteczne mają pozytywny wpływ
na rozwój lokalnego kapitału społecznego poprzez wzmocnienie pozycji jednostki
w rodzinach wielodzietnych, rodzinach dysfunkcyjnych oraz rodzinach znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej. Wpływ na rozwój kapitału społecznego ma również
zaangażowanie młodzieży w działania wykonywane w ramach wolontariatu.
Relacja z Gminnych Spotkaniach Przedświątecznych zamieszczana jest w lokalnej prasie, na
stronach internetowych oraz portalu społecznościowym. Informacja o organizacji Spotkania
w Drzewicy przekazywana jest również za pośrednictwem radia. Tygodnik Opoczyński
w swojej relacji z I Gminnego Spotkania Przedświątecznego ocenił wydarzenie, jako
inicjatywę wartą kontynuacji oraz pomysł, który okazał się strzałem w dziesiątkę.
Materiały dostępne w Internecie:









http://www.opoczno-top.pl/artykul,Inicjatywa_warta_kontynuacji,14539.html
http://www.opocznopowiat.pl/aktualnosc-1326gminne_spotkanie_przedswiateczne.html
http://dcwod.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=275:gminne-spotkanieprzedwiteczne-drzewica-2013
http://www.radioplus.com.pl/aktualnosci/6810-swiateczne-paczki-w-drzewicy.html
http://www.ngo.pl/x/1280066
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746249692110515.1073741843.3421743
65851385&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.570806262988193.1073741831.3421743
65851385&type=3
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Przygotowanie Gminnego Spotkania Przedświątecznego dla 300 uczestników to koszt łączny
w wysokości około 8.200,00 zł. W 2014 roku Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna
dłoń” uzyskało wsparcie finansowe na realizację zdania od Wojewody Łódzkiego
w wysokości 6.519,00 zł, burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy w wysokości 500,00 zł oraz
partnerów akcji w wysokości 1.000,00 zł. Wkład finansowy Stowarzyszenia wynosił około
200,00 zł.
Ze względu na skalę Spotkania w przygotowaniach niezbędne jest wsparcie wolontariuszy,
którzy poświęcają swój wolny czas pakując paczki świąteczne oraz przygotowując dekorację
na sali. Szacujemy, że przygotowanie Gminnego Spotkania Przedświątecznego wymaga
łącznie około 30 godzin pracy społecznej. Dzięki wyjątkowej współpracy z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drzewicy Stowarzyszenie korzysta bezpłatnie z pomieszczeń
szkolnych, dostępu do mediów oraz zaplecza sanitarnego.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Nie.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu


Nawiązanie współpracy z miejscowymi placówkami oświatowymi, ośrodkiem
pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.



Właściwe określenie zasad współpracy w regulaminie dotyczącym akcji.



Uzyskanie wsparcia finansowego, które umożliwi przygotowanie Spotkania.
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