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DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PELPLIN W 2012 ROKU  

 

NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

DOFINANSOWAN

IA 

CAŁKOWITY 

KOSZT ZADANIA 
KRÓTKI OPIS ZADANIA 

Caritas Diecezji 

Pelplińskiej 

V Kociewskie 

Igrzyska Sportowe 

Osób 

Niepełnosprawnych 

Pelplin - Pomorze – 

Polska 2012 

9 000,00 zł 34 800,00 zł Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych są największą 

imprezą sportową dla niepełnosprawnych sportowców na Pomorzu. W IV 

edycji zawodów wystartowało ponad 350 sportowców. Impreza łączy dwie 

idee. Pierwsza z nich to sportowe współzawodnictwo w warunkach 

profesjonalnych, zmierzające do tego, aby niepełnosprawni sportowcy mieli 

możliwość startu przed publicznością, zgodnie ze standardowymi 

procedurami zawodów sportowych. Procedury te służą edukowaniu 

niepełnosprawnych sportowców i ich opiekunów. Drugą ideą KISON jest 

tworzenie możliwości rozwoju niepełnosprawnych uczestników placówek 

Caritas w kontekście umiejętności organizatorskich. Dzięki tej formule i 

aktywnemu uczestnictwu w zespołach organizacyjnych niepełnosprawni 

organizatorzy mają poczucie sprawczości, kompetencji i tego że mogą 

również być dawcami w życiu społecznym. Istotnym elementem realizacji tej 

idei jest uczestnictwo w całym procesie organizacyjnym wolontariuszy w 

tym przede wszystkim młodocianych. Ideą V KISON uwzględniając dwie 

wcześniej opisane idee jako trwałe i tożsame dla tej imprezy była promocja 

sportu jako idealnego środka rehabilitacji nie tylko medycznej, ale przede 

wszystkim społecznej.  

Nowością tej edycji Igrzysk była częściowa formuła ogólnopolska oraz 

wprowadzenie nowych zasad organizacyjnych oraz elektronicznego systemu 

zgłoszenia na zawody. Pomocna w realizacji formuły ogólnopolskiej była 

struktura Caritas w Polsce. W dużej mierze plany dotyczyły promocji 

Pelplina, jako miasta sprzyjającego niepełnosprawnym sportowcom, ale też 

miasta pełnego uroku i wartego odwiedzenia. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Spotkania 

integracyjne seniorów 

1 690,00 zł 2 470,00 zł Projekt miał za zadanie zaktywizować środowisko seniorów poprzez 

zorganizowanie Dnia  Seniora. 

Mieszkańcy gminy Pelplin odczuwają  potrzebę aktywnego uczestnictwa w 

życiu  społeczny  środowiska. W ramach zadania zorganizowane zostało 
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Inwalidów spotkanie z okazji  „Dania Seniora”. Adresatami w/w projektu byli seniorzy, 

członkowie koła terenowego w Pelplinie – 60 osób, którzy z   Zajeździe 

Solec przy  muzyce świętowali „Dzień Seniora”.  

Stowarzyszenie 

"Wesoła Stonoga" 

Wesoła Stonoga z 

tamtamami 

2 435,00 zł 9 725,28 zł Młodzież z  Gminy Pelplin  około 40 osób. Są to dzieci ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie (Dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia,  często z  rodzin o niskim 

statucie  materialnym) oraz z Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 i  

Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie (są to dzieci, które wykazują chęć 

uczestnictwa w projekcie, chętnie  korzystają z nowych sposobów spędzania 

wolnego czasu i rozwijania  swoich  umiejętności). 

Polski Związek 

Emerytów,  

Rencistów i 

Inwalidów 

Aktywny Senior 

920,00 zł 2 000,00 zł Projekt miał za zadanie zaktywizować środowisko osób starszych poprzez 

zorganizowanie wycieczki, na której zostanie rozstrzygnięty konkurs wiedzy 

o Pelplinie. PZERiI zorganizował wypoczynek na łonie natury połączony z 

konkursem wiedzy o sowim mieście.  

Towarzystwo 

Przyjaciół  

Zabytków 

Pelplina 

VI Przegląd Zespołów 

Muzyki Dawnej  

w Bazylice 

Katedralnej 

2 500,00 zł 3450,00 zł Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie 

(impreza towarzysząca XII Jarmarkowi Cysterskiemu) odbywał się już po raz 

szósty. Jak dotychczas zaproszone młodzieżowe zespoły amatorskie z 

różnych części kraju zaprezentują w sobotę 15 września w katedrze muzykę 

dawną średniowiecza, renesansu i baroku. Podsumowaniem był niedzielny 

koncert galowy (16 września) po Mszy św. Wtedy nastąpiło oficjalne 

podziękowanie za udział i wręczenie upominków.  

Młodzież z zespołów poprowadziła wraz z opiekunami (w sobotę do 

południa) część warsztatową prezentującą muzykę i taniec dawny dla 

miejscowej młodzieży (w krużgankach) Potem wzięła udział w paradzie z 

rycerzami, zapraszając na koncerty do katedry. W niedzielę zaprezentowały 

się zespoły podczas koncertu galowego, potem podczas historycznego 

korowodu a w godzinach popołudniowych w krużgankach, w ogrodach i na 

wirydarzu dawnego opactwa cysterskiego – dla uczestników XII Jarmarku 

Cysterskiego.  

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Zabytków 

Pelplina 

Koncerty czwartkowe  

w Muzeum 

Diecezjalnym w 

Pelplinie 

2 000,00 zł 4 545,48 zł Koncerty Czwartkowe w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie to 

przedsięwzięcie mające na  celu propagowanie muzyki klasycznej różnych 

epok wśród społeczności lokalnej,  szczególnie miasta i gminy Pelplin. 

Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu jednego Konce w miesiącu (od 

stycznia do czerwca oraz od października do grudnia 2012 roku). Koncerty 
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odbywały się w muzeum w Pelplinie. Wykonawcami koncertów byli artyści 

działający na terenie Pomorza. Podczas koncertów odbywała  się  prezentacja 

dzieł  sztuki sakralnej pochodzących z terenu dawnej Diecezji Chełmińskiej, 

szczególnie rzeźby gotyckiej, złotnictwa oraz malarstwa. W każdym z 

koncertów nieodpłatnie uczestniczyło od 70 do 120 osób. Proponowany 

repertuar wiązał się tematycznie z danym okresem lub historią państwa czy 

regionu np. w lutym koncert noworoczny, w październiku koncert 

refleksyjny. Całość  zadania miała  za  cel rozwój  kultury wysokiej w  

mieście i gminie  Pelplin.  

Caritas Diecezji  

Pelplińskiej 

 

Transport osób 

niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

7 705,00 zł 

 

 

 

 

 

9822,00 zł 

Program na jaki odpowiada zadanie to wspieranie aktywności osób 

niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach w ramach działalności                                                                         

Środowiskowego Dom Samopomocy. 

Nadrzędnym celem działalności  Domu jest podnoszenie jakości życia i 

zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z 

kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim 

na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do  

samodzielnego życia, by utrzymać uczestników Domu w ich środowisku 

społecznym i rodzinnym. Dlatego głównym zadaniem jest kształtowanie 

motywacji do akceptowanych  przez otoczenie zachowań, wyrabianie 

nawyków celowej aktywności, trening w sposobie życia zbliżonym do 

zwyczajowych norm.  

Uczestnikami Domu są osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone 

umysłowo, sprzężonymi innymi chorobami, posiadające ustaloną 

niepełnosprawność. Uczestnicy należą  do grupy szczególnego ryzyka, tj. 

zagrożonej wykluczeniem społecznym. Większość  uczestników Domu 

pochodzi  z terenu Pelplina, terenów wiejskich, po PGR-owskich, gdzie jest 

rozproszona sieć osadnicza. W rodzinach występuje bezrobocie, a co za tym 

idzie  występuje  problem ubóstwa. W dużej mierze źródło dochodu stanowią 

świadczenia przyznawane i wypłacane przez terenowy  środek pomocy 

społecznej rzadziej świadczenia wypłacane przez organy ubezpieczeń 

społecznych.  

Realizacja zadań terapeutycznych finansowana jest na zasadzie umowy na  

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Dotacja celowa 

nie dotyczy transportu osób niepełnosprawnych. W latach ubiegłych transport 

uczestników finansował Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER. Od ubiegłego roku 

program ten został zamknięty. W związku z tym istotnym problemem jest 

zagwarantowanie uczestnikom transportu w celu dotarcia na zajęcia ŚDS w 
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Rajkowach. Placówka  znajduje  się 4 km od Pelplina. Grupa korzystająca z 

usług specjalistycznych w  ramach działalności ŚDS to 18 osób z 

zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkująca na terenie miasta 

Pelplin, wsi Rudno, Janiszewko, Nowy Dwór. Żadna z osób nie jest na  tyle 

sprawna by samodzielnie dotrzeć na zajęcia. Sytuacja ta wynika nie tylko z 

powodu niepełnosprawności ale także  powodu czynników społecznych 

rodzin uczestników, gdzie  występuje problem  ubóstwa, patologii  

społecznej, zaburzeń  psychicznych wśródi rodziców,  chorób wynikających z 

podeszłego wieku rodziców i opiekunów. Istniejąca sytuacja wymaga 

zagwarantowania uczestnikom możliwości dotarcia na zajęcia, gdzie będą oni 

mogli uczestniczyć w  programie wsparcia, gwarantującym zapobieganie 

wykluczeniu  społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych z  terenu 

miasta i gminy  Pelplin. W tym  celu Caritas Diecezji  Pelplińskiej udostępnia 

samochód typu Bus, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt  

utrzymania samochodu oraz koszt  zakupu paliwa przewyższa możliwości 

finansowe Caritas Diecezji  Pelplińskiej, biorąc  pod  uwagę  zakres  działań 

na  rzecz  osób niepełnosprawnych z  terenu Diecezji  Pelplińskiej, osób 

najuboższych, dzieci i młodzieży dotkniętych ubóstwem. W związku z tym 

niezbędne jest wsparcie ze strony Miasta i Gminy  Pelplin w zakresie zakupu  

paliwa w  celu transportu  osób niepełnosprawnych z a zajęcia ŚDS.  

Stowarzyszenie 

"Wesoła Stonoga" 

Wesoła Stonoga w 

siodle 

1 750,00 zł 6 140,00 zł  Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Usprawnianie i  

wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem i niepełnosprawnością 

intelektualną. Zadania te zostały  realizowane poprzez terapię z koniem, 

prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych metodami integracji sensorycznej SI, 

NDT Bobath.  

Wnioskowane formy terapii umożliwiły niepełnosprawnym dzieciom 

korzystanie ze  współczesnych i niestandardowych form terapii, jakim jest 

terapia z koniem, integracja  sensoryczna oraz NDT Bobath. Terapia z 

koniem pozwoliła wyjść poza środowisko rodzinne i szkolne dzieciom 

niepełnosprawnym intelektualni. Na obszarze działania Stowarzyszenia 

istnieje olbrzymia potrzeba wsparcia ubogich rodzin w zakresie rehabilitacji 

dzieci. 

Wnioskowane zadania były przeprowadzone na terenie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Pelplinie oraz w Ośrodku Hipoterapii w Kręgu 

koło Starogardu Gdańskiego.  
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Parafialny Zespół 

Caritas Pelplin 

Organizacja 

wypoczynku letniego 

dla dzieci  

i młodzieży w ramach 

zajęć  

„Parafialnego 

Centrum Dzieci i 

Młodzieży” 

2 000,00 zł 26 858,00 zł Zakres zadania obejmował organizację  kilkudniowego wypoczynku letniego 

w ośrodku  rekreacyjnym przy Parafii św. Andrzeja w Garczynie k. Liniowa 

dla około 100 osobowej  grupy dzieci i młodzieży, która w ciągu roku bierze 

udział w zajęciach Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży (PCDiM). 

Wyjazd  odbył się na  przełomie lipca i sierpnia 2012 r. w  trzech 

kilkudniowych turnusach. W trakcie wypoczynku realizowany był program  

dydaktyczno – wychowawczy. Nad wypoczynkiem czuwał zespół 

wykwalifikowanych wychowawców – wolontariuszy, działających przy 

PCDiM.  

Parafia katedralna w Pelplinie w ciągu ostatnich dziesięciu lat stała się 

środowiskiem, które odgrywa ogromny wpływ w procesie wychowawczym 

dzieci i młodzieży. Poprzez działalność i stopniowy rozwój Parafialnego 

Centrum Dzieci i Młodzieży, skupia liczną  grupę młodych mieszkańców 

gminy, oferując im ciekawy program wychowawczy.  

Wpływa to na podwyższenie jakości spędzania wolnego czasu, propagowania 

zdrowego i higienicznego stylu życia, kształtowanie osobowości, wspieranie i 

stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, wzmacnianie 

pozytywnych więzi środowiskowych, rozwijanie pozytywnych wzorców, 

nauczanie współpracy w grupie, uwrażliwianie na  potrzeby drugiego 

człowieka.  

Po roku wytężonej pracy uczestnicy zajęć PCDiM mają możliwość wyjechać 

na kilkudniowy wypoczynek. Wyjazd ten jest też dla uczestników formą  

nagrody za całoroczną wytężoną pracę na rzecz społeczności parafii 

katedralnej. Dla niektórych jest jedyną formą wakacyjnego wypoczynku poza 

domem.  

Stowarzyszenie 

"Wesoła Stonoga" 

Wesoła Stonoga na 

ścieżce czasu Pelplina 

– promocja walorów 

historycznych Pelplina 

poprzez budowę 

ścieżki edukacyjnej 

4 610,00 zł 8 610,00 zł Poprzez zadanie promowane były walory historyczne Pelplina, co 

przyczyniło się do wzrostu aktywności turystycznej miasta. Cel został 

osiągnięty przez ustawienie 8 tablic informujących o najważniejszych 

wydarzeniach i postaciach. Tablice metalowe, osadzone na 2 słupkach 

ocynkowanych. Na tablicach zostały umieszczone teksty, zdjęcia, 

malowidła, mapki, itp. wybrane przez zespół specjalistów, a całość od 

strony graficznej opracował plastyk. Turyści przybywający do Pelplina 

najczęściej ograniczają się do zwiedzania katedry, a niewielka ich 

część odwiedza Muzeum Diecezjalne lub Górę Jana Pawła II. Poprzez 

realizację zdania turyści zostali zachęcani do odbycia pieszej 

wędrówki od Bazyliki do miejsca pielgrzymki Jana Pawła II. Także 
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mieszkańcy Pelplina zyskali dodatkowy powód do długich spacerów, 

czyli do aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto poznanie 

wspaniałej historii wzmocni poczucie dumy i identyfikację z miejscem 

zamieszkania. Realizacja zadania wpłynie korzystnie na wizerunek 

miasta, bowiem nie ma tu jeszcze ścieżki edukacyjne.  

 

                                                 
 


