MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ZATWIERDZAM:
Minister Pracy i Polityki Społecznej:
z up. Sekretarz Stanu
Jarosław Duda

HARMONOGRAM PROGRAMU
„Świetlica, Praca i Staż
– socjoterapia w środowisku gminnym”
na 2010 r.

Warszawa, styczeń 2010 r.

I. WPROWADZENIE
Rok

2010

będzie

V

edycją

programu,

którego

celem

jest

wspieranie,

promowanie

i ukierunkowywanie inicjatyw samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych, na tworzenie
nowych placówek pomocy – świetlic i klubów – dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Program ten służy również rozwojowi idei wykorzystywania świetlic i klubów jako miejsc
organizowania zatrudnienia subsydiowanego, lokalnych programów rynku pracy (np. staży lub prac
społecznie użytecznych) dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy urzędów pracy.
W 2010 r. kontynuowane będą działania wspierające najefektywniejsze lokalne projekty
utworzenia świetlic lub klubów, jakie zainicjują samorządy gmin, oraz organizacje pozarządowe
we współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i publicznych służb
zatrudnienia.

II. FINANSE PROGRAMU w 2010 r.
Kwota środków finansowych, będąca w dyspozycji Promotora na 2010 r. wynosi 800,0 tys. zł
(budżet część 44. Zabezpieczenie społeczne).
Promotor Programu zastrzega sobie prawo dokonywania ewentualnych korekt w planowanej
strukturze finansowej na 2010 r.
Jednostkowa kwota dofinansowania dla każdego wybranego projektu wynosi 10.000 zł.

III. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU w 2010 r.
Formułą realizacyjną będzie konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale
marszałków województw, reprezentowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.
Etapy konkursu:

•

Etap nr 1 - każde województwo zgłosi do Departamentu Pomocy i Integracji
Społecznej kandydatury (wniosków) gmin lub organizacji społecznych na

doposażenie świetlicowych placówek o charakterze socjoterapeutycznym,
utworzonych lub rozwijających działalność socjoterapeutyczną w 2010 roku.
Wnioski będą musiały zawierać deklarację współpracy tych gmin i organizacji
społecznych z powiatowymi urzędami pracy (pisemne oświadczenie stron) na
rzecz organizowania nowych miejsc pracy w tych placówkach świetlicowych
oraz ich uczestnictwie w realizacji programów rynku pracy;

•

Etap nr 2 – wybór maksymalnie do 5 najlepszych projektów w każdym

województwie, które zostaną dofinansowane w wysokości 10 000 złotych
/1 świetlica z przeznaczeniem na uzupełniające doposażenie w przedmioty i
sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi lub młodzieżą.
Terminarz zadań programowych
Zadanie
Podsumowanie
za 2009 rok
Przeprowadzenie
konkursu w 2010 r.

Zakres działań

Termin
realizacji

1. Zebranie sprawozdań oraz rozliczenie zawartych
umów;
2. Przygotowanie sprawozdania
1. Opracowanie zasad konkursowych na 2010
rok oraz ogłoszenie komunikatu o tej
edycji konkursu (na stronie internetowej
MPiPS).
2. Przyjmowanie oraz
konkursowych.

ocena

Styczeń Czerwiec
2010
Luty 2010

wniosków Marzec/Kwiecień
2010

3. Wybór
najlepszych
projektów,
(max po 5 w każdym województwie)
i ogłoszenie wyników – lista laureatów
max 80.

Maj 2010

zadań

do 15 Czerwca
2010

5. Przekazanie
środków
finansowych.
Realizacja zadań konkursowych

po 15 czerwca
2010

4. Potwierdzenie
przyjęcia
konkursowych do realizacji .

6. Rozliczenie wykonania zadań
konkursowych. Zebranie sprawozdań .

Grudzień 2010
15 styczeń 2011

po 15 Stycznia
2011
W formie informacji z realizacji ubiegłorocznych w ciągu całego
zadań w opracowanym sprawozdaniu oraz roku
komunikatów nt. realizacji tegorocznych zadań
7. Podsumowanie, opracowanie sprawozdania

Promocja zadań
programowych

IV. NADZÓR NAD PROGRAMEM w 2010 r.
Koordynację i nadzór nad realizacją zadań Programu – konkursu będzie prowadził Wydział
Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.

