Projekt socjalny
 „Spotkanie wigilijne – w tę najpiękniejszą noc”
Organizacja uroczystości wigilijnej dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Skała
  
DIAGNOZA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale w ramach zadań, które reguluje ustawa o pomocy społecznej, ale także własnych inicjatyw pomaga osobom, które przez wzgląd na ograniczone zasoby i nikłe wsparcie środowiskowe mają trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb bytowych. Trudności, które spotykają naszych podopiecznych wynikają z różnych przyczyn niejednokrotnie są powiązane ze stanem zdrowia, niepełnosprawnością, sytuacją rodzinną,  czy wiekiem. Na terenie Miasta i Gminy Skała zamieszkuje 10360 mieszkańców w tym 5164 kobiet oraz 5196 mężczyzn (dane z roku 2018).                Z pomocy tut. Ośrodka w roku 2018 korzystało ogółem 258 rodzin liczba osób          w rodzinach wyniosła 798. W Gminie Skała osoby starsze stanowią 18,5% ogółu mieszkańców, z każdym rokiem procent osób w tym przedziale wiekowym rośnie. Dlatego to właśnie osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, chore są tą grupą, na którą tut. Ośrodek zwraca szczególną uwagę i do których kieruje wiele swoich działań. Osoby starsze są objęte różnego rodzaju formami pomocy od finansowej na leki, leczenie, drobne remonty po pomoc w formie opału na zimę, posiłków dowożonych do domu, usług opiekuńczych, możliwości uczestnictwa w programie małopolski „Tele - Anioł”    a także pomocy w formie produktów żywnościowych    z Banku Żywności w Krakowie. W październiku tego roku ruszył projekt socjalny „Seniorze żyje bezpiecznie - stop oszustom” którego celem było zwiększanie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez uświadamianie jak nie dać się oszukać by bezpiecznie funkcjonować w środowisku swojego zamieszkania.           W stosunku do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych prowadzona jest praca socjalna w której dostrzega się potrzebę przełamywania izolacji społecznej, alienacji, wzmacniania poczucia własnej wartości i przydatności a także integrowania ze społecznością lokalną osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, chorych. Organizowanie spotkań okolicznościowych, takich jak spotkanie wigilijne jest jedną z form oddziaływań o takim charakterze. Czas bożonarodzeniowy to chwile w których rodzina odgrywa szczególną rolę. To ciepło, zapach potraw dochodzących z kuchni, choinki ubieranej przez domowników, śpiewania kolęd,  oczekiwania na narodziny Dzieciątka Jezus. Wielu naszych podopiecznych z powodu, iż są samotni, starsi nie mają nikogo a jeśli nawet jest ktoś bliski to zajęty  pracą, realizacją swoich planów, tempem życia natłokiem spraw codziennych, brakiem czasu by chwilę stanąć podzielić się opłatkiem by być. Rozluźnienie więzi rodzinnych, relacji rodziców w stosunku do dzieci i dzieci do rodziców, poczucie osamotnienia szczególnie w tym wyjątkowym czasie jest bardzo ważnym argumentem przemawiającym za zorganizowaniem spotkania wigilijnego. 













CEL  GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE


Kultywowanie tradycji
Dostarczenie pozytywnych emocji
Zwiększenie poczucie przynależności do społeczności lokalnej
Uświadomienie, że jest się ważną osobą dla instytucji pomocowej
Zapobieganie  poczuciu osamotnienia
Przygotowanie spotkania wigilijnego „ w tę najpiękniejszą noc”
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ZADANIA PROJEKTU
Zmniejszenie poczucia osamotnienia.
Integracja osób mających podobną sytuację życiową.
Spędzenie czasu zgodnie z tradycją kulturową.
Wzrost poczucia wartości osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych przez pokazanie, iż są ważne dla instytucji, osób które w niej pracują.
Zaangażowanie firm, osób prywatnych w zorganizowaniu uroczystości przez pomoc w dofinansowaniu projektu a tym samym działanie na rzecz środowiska lokalnego.
Wsparcie rzeczowe w postaci „paczki świątecznej”. 

ODBIORCY
Osoby samotne, chore, starsze, niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta    i Gminy Skała. Lista osób zaproszonych na spotkanie przygotowana jest w oparciu o pracę socjalną pracowników socjalnych w terenie oraz informację od sołtysów.
ORGANIZATORZY
Organizatorem projektu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             w Skale. Projekt realizują pracownicy Ośrodka. Do współpracy zaproszeni zostaną Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skale oraz sołtysi.
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
Spotkanie zorganizowane zostanie w wybranym lokalu na terenie Miasta i Gminy Skała.
Termin: grudzień każdego roku.



HARMONOGRAM
Przygotowanie spotkania	
1.
Ustalenie szczegółów dotyczących miejsca zorganizowania spotkania.
listopad 
2.
Ustalenie listy uczestników spotkania i zaproszonych gości.
listopad
3.
Wystąpienie do lokalnych przedsiębiorców o włączenie się w organizację spotkania (sponsoring).
listopad
4.
Przygotowanie i doręczenie zaproszeń do uczestników spotkania oraz zaproszonych gości.
listopad/grudzień
5.
Przygotowanie zapytania ofertowego i wyłonienie cateringu na uroczystość wigilijną.
listopad
6.
Przygotowanie zapytania ofertowego o produkty do „paczek świątecznych” oraz  wyłonienie oferty. 
listopad
7.
Zaproszenie do współpracy Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skale.
listopad
8.
Przygotowanie „paczek świątecznych”.
grudzień
Przebieg spotkania
1.
Przywitanie uczestników i gości.
grudzień
2.
Odczytanie pisma św. przez proboszcza parafii Skała
grudzień
3.
Wspólne dzielenie się opłatkiem,
poczęstunek - potrawy wigilijne.
grudzień
4.
Program artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej      Nr 1.
grudzień
5.
Wspólne kolędowanie.
grudzień
6.
Wręczenie każdemu uczestnikowi spotkania wigilijnego „paczki świątecznej”.
grudzień

FINANSOWANIE
Spotkanie wigilijne oraz podarunki świąteczne w formie „paczek świątecznych” zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta i Gminy Skała, oraz pozyskanych sponsorów.

ZAKŁADANE REZULTATY
Organizowane spotkanie wigilijne ma na celu wsparcie osób starszych, samotnych, które w okresie rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia pozostają same. Możliwość wspólnego podzielenia się opłatkiem, kolędowanie oraz spożywanie potraw pozwoli podopiecznym, którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej choć na chwilę poczuć ciepło spotkania z drugim człowiekiem, poczuć że są ważni, że ich los nie pozostaje dla innych obojętny. Pracownikom Ośrodka zaangażowanym       w realizację projektu umożliwi wzmocnienie pozytywnych relacji                             z podopiecznymi. Uczestnicy spotkania otrzymają paczki świąteczne, które będą wsparciem w trudnej sytuacji bytowej a także miłym upominkiem kończącym wspólne spotkanie wigilijne. 
ZAKOŃCZENIE

Grudzień to czas wyjątkowy dla każdego chrześcijanina tej wyjątkowości nadaje  Boże Narodzenie poprzedzone Wigilią. Święto radosne, ale też pełne zadumy nad życiem, śmiercią i zbawieniem. Ojciec Wacław Oszajca pisze o tym wyjątkowym czasie: Święta Bożego Narodzenia są po to by umocnić w nas to wszystko, co jest dobre w naszej rodzinie, w naszym domu oraz wśród tych, którzy nam dobrze życzą. – Święta Bożego Narodzenia są też właściwym czasem, by pomyśleć o tych, którym źle się dzieje i zapytać siebie, czy nie mam możliwości by pomóc tym ludziom. Warto się rozejrzeć po sąsiadach, warto popatrzeć na własną ulicę, czy nie znajduje się na niej ktoś, kto czeka na pomoc, ale nie ma odwagi, żeby wyciągnąć rękę. Realizowany projekt jest wsparciem najbardziej potrzebującej części społeczności lokalnej oraz odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę poczucia przynależności i akceptacji, zwłaszcza w okresie świątecznym. W okresie Bożego Narodzenia nikt nie powinien być samotny. Włączenie do współpracy nad realizacją projektu sołtysów pozwoli lepiej rozeznać środowisko lokalne i zaprosić tych, którzy może nie korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka,  a jednak pozostają 
w takich dniach samotni w swoich domach.
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	https://www.youtube.com/watch?v=2zni1FnjArQ


