INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEZ GMINĘ BOGORIA PROJEKTU
„LIDERZY KOOPERACJI”

Na podstawie analizy zasobów pomocy społecznej zdiagnozowano główne problemy,
z jakimi borykają się instytucje.
W zdecydowanej większości gmin najważniejszym problemem staje się w ostatnich latach
bardzo mała lub brak aktywności osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich
izolacja.
Osoby starsze postrzegane są jako ofiary kilku procesów:
 ٭migracji zarobkowych i odpływu młodszego pokolenia z gmin,
 ٭wzrostu udziału osób starszych w ogóle mieszkańców,
 ٭niewielkiej i ograniczonej terytorialnie oferty działań włączających osoby starsze do
społecznego życia gminy,
 ٭braku wiedzy oraz świadomości możliwości i potrzeby takiej integracji,
 ٭utrudnionego dostępu do różnych usług, skutkującego izolacją społeczną, jak również
własnego lęku przed tym, jak będą postrzegani przez najbliższe otoczenie.
W podobny sposób traktowane sa problemy osób niepełnosprawnych. w tej kwestii również
brak jest rozwiązań, które wyprowadziłyby osoby niepełnosprawne ze społecznej izolacji i
prowadziły do ich usamodzielniania.
Dużym problemem jest również alkoholizm oraz niska aktywność zawodowa co w rezultacie
prowadzi do ubóstwa, czy patologii społecznych, jak np. przemoc w rodzinie.
Wprawdzie w ostatnich latach dużo działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych czy
przemocy domowej jest wdrażanych, jednak potrzeby są jeszcze większe.
Gmina Bogoria - instytucje działające na terenie gminy wychodząc na przeciw tym
problemom przystąpiły do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020.
Wśród powiatów woj. św. do udziału przystąpiło 6: jędrzejowski, kielecki, ostrowiecki,
sandomierski, starachowicki oraz staszowski , a wśród wybranych 8 gmin znalazła się gmina
Bogoria.

W ramach realizacji projektu powstał Gminno- Powiatowy Zespół Kooperacji,
a porozumienie o współpracy podpisało 10 instytucji;
 ٭2 na szczeblu powiatowym – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
i Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
 ٭8 na szczeblu gminnym – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogorii, Gminny Ośrodek Kultury
w Bogorii, Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych, Jadłodajnia Gminna w Bogorii,
Szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Bogorii, Centrum Medyczne Auxilium
w Bogorii, Stowarzyszenie Straż Pożarna w Bogorii i Urząd Gminy.
W Gminie odbyło się 5 spotkań G-PZK, badanie fokus dotyczące analizy problemów
w gminie i potrzeb zespołu, zostały przeprowadzone dwa jednodniowe szkolenia w ramach
Szkoły Kooperacji - poziom podstawowych, oraz zorganizowano wizytę studyjną do Gminy
Narewka, woj. podlaskie.
W trakcie spotkań zespołu uczestnicy wyodrębnili najważniejsze oczekiwania dot.
współpracy:
 ٭skrócenie dystansu w kontaktach służbowych,
 ٭rozszerzenie i usystematyzowanie współpracy pomiędzy instytucjami,
 ٭wzajemna wymiana doświadczeń, wypracowanie skutecznego modelu współpracy
pomiędzy instytucjami,
 ٭wypracowanie skutecznego modelu spójności działań kilku podmiotów odnośnie danego
problemu i możliwości jego rozwiązania.
 ٭wynikiem kooperacji powinno być powstanie gminnego centrum koordynującego działania
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
To jest I KROK MILOWY realizacji projektu. Takich etapów jest łącznie IV.
W kolejnych będzie możliwość pozyskania środków finansowych na realizację założonych
celów.

