
 

Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji programu współpracy powiatu 

nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Wstęp 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XI/80/2019 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu 

współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy za rok poprzedni.  

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 3 

ww. ustawy. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

https://www.bip.nowodworski.pl/plik,10614,uchwala-nr-xlv-304-2018-rady-powiatu-nowodworskiego-z-dnia-15-listopada-2018r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,10614,uchwala-nr-xlv-304-2018-rady-powiatu-nowodworskiego-z-dnia-15-listopada-2018r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,10614,uchwala-nr-xlv-304-2018-rady-powiatu-nowodworskiego-z-dnia-15-listopada-2018r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,10614,uchwala-nr-xlv-304-2018-rady-powiatu-nowodworskiego-z-dnia-15-listopada-2018r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24.pdf
https://www.bip.nowodworski.pl/plik,10614,uchwala-nr-xlv-304-2018-rady-powiatu-nowodworskiego-z-dnia-15-listopada-2018r-w-sprawie-uchwalenia-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24.pdf


2 

Działania w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z zapisami Programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, współpraca 

samorządu z podmiotami pozarządowymi przyjmowała dwojaką formę: finansową oraz 

pozafinansową. 

Współpraca finansowa 

W roku 2020 w ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi, powiat 

przeznaczył łączną kwotę 2 474 613,59 zł, z czego ze środków własnych  

998 235,49 zł, ze środków PFRON i innych źródeł 1 476 378,10 zł, w tym na: 

1) Zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia 3 placówek opiekuńczo – 

wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci z terenu powiatu nowodworskiego. 

Na podstawie stosownych umów zawartych z Europejską Fundacją na rzecz Osób 

Potrzebujących E.F.O.P., będącą podmiotem prowadzącym ww. placówkę, 

przekazano na ten cel kwotę 795 000,00 zł; 

2) Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; w 90% WTZ finansowany 

był ze środków PFRON oraz w 10% ze środków własnych powiatu nowodworskiego, 

zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Kwota przekazana przez powiat na 

prowadzenie warsztatów to 1 161 441,00 zł; 

W 2020 roku na terenie powiatu nowodworskiego prowadzone były dwie tego typu 

placówki. Jedna w Nowym Dworze Mazowieckim przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, a druga w Górkach przez 

Fundację A kuku. W zajęciach brało udział 51 osób, w tym 44 mieszkańców powiatu 

nowodworskiego (stan na 31.12.2020 r.). 

3) Dofinansowanie uczestnictwa w zajęciach w WTZ w Sadowej (powiat warszawski 

zachodni) 1 mieszkańca powiatu nowodworskiego. Kwota poniesiona przez powiat 

to 2 277,00 zł; 

4) Dofinansowanie uczestnictwa w zajęciach w WTZ w Świeszewie (powiat pułtuski) 34 

mieszkańców powiatu nowodworskiego w wysokości 60 224,93 zł; 
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5) Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób 

upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych przez Caritas Diecezji 

Warszawsko – Praskiej. Przekazano na ten cel kwotę 300 222,10 zł; 

6) Zlecenie zadania pn. „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego i edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego 

w 2020 r.” Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono. 

Przekazano na ten cel kwotę 126 060,00 zł; 

7) Dofinansowanie zadania pn. „Odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie 

niebieskiego szlaku turystycznego Pomiechówek PKP – Cieksyn PKP” 

organizowanego przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki. 

Wartość dofinansowania to 1 455,18 zł; 

8) Monitorowanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

podmioty gospodarcze oraz prywatnych użytkowników akwenów wodnych 

w granicach powiatu nowodworskiego – zadanie realizowane przez Nowodworskie 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe a przekazana kwota to 4 000,00 zł; 

9) „Patrole ekologiczne – monitorowanie stanu środowiska na rzekach Narew i Wkra 

w granicach powiatu nowodworskiego” realizowane przez Okręg Mazowiecki 

Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Wartość zadania to 2 500,00 zł. 

Wsparcie finansowe uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych 

W roku 2020 mimo pandemii, powiat wielokrotnie angażował się w wydarzenia o 

charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym z udziałem podmiotów pozarządowych. 

Udzielona forma i wysokość wsparcia wynikała z możliwości finansowych i organizacyjnych 

powiatu. Łączna wartość środków przeznaczonych na tego typu współpracę w roku ubiegłym 

to 16 633,38 zł. 

Działania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych 

Działania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych oraz 

rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób realizowane były ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dofinansowanie zadań, których realizacja 
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była zaplanowana w 2020 r., złożonych zostało 9 wniosków na łączną kwotę 62 370,00 zł. 

Dofinansowaniem ze środków PFRON objęto 1 wniosek, w związku z czym wypłacono 

4 800,00 zł. Poniżej przedstawiono informacje na temat złożonych wniosków: 

Nazwa wnioskodawcy Kwoty dofinansowania 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym 

Dworze Mazowieckim 
4 800,00 zł 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 

w Nowym Dworze Mazowieckim 
rezygnacja 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

odmowa 

dofinansowania 

Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek rezygnacja 

Spółdzielnia Socjalna „Nasielszczanie” 
wniosek pozostawiony 

bez rozpatrzenia 

Stowarzyszenie „Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi” 

Pomiechówek 
rezygnacja 

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

wniosek pozostawiony 

bez rozpatrzenia 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych Ruchowo 
rezygnacja 

Fundacja Pomocy Dzieciom „A kuku” rezygnacja 

RAZEM 4 800,00 zł 

Zestawienie tabelaryczne środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2020 

roku 

Poniższe zestawienie przedstawia wartość środków przeznaczonych na współpracę powiatu 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 z uwzględnieniem źródła finansowania. 

 Nazwa zadania  Przekazane 

środki: 

powiat  

Przekazane 

środki: 

PFRON/inne 

Łączna kwota 

Zlecenie realizacji zadania publicznego 

prowadzenia 3 placówek opiekuńczo – 

wychowawczych typu rodzinnego – 

795 000,00 0,00 795 000,00 
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 Nazwa zadania  Przekazane 

środki: 

powiat  

Przekazane 

środki: 

PFRON/inne 

Łączna kwota 

Europejska Fundacja na Rzecz Osób 

Potrzebujących 

Zlecenie realizacji zadania publicznego 

prowadzenia Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia – Środowiskowego Domu 

Samopomocy – Caritas Diecezji 

Warszawsko – Praskiej 

0,00 300 222,10 300 222,10 

Dofinansowanie działania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  

w Nowym Dworze Mazowieckim – Zarząd 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

TPD w Warszawie 

56 934,00 512 400,00 569 334,00 

Dofinansowanie działania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej „W Sercu Kampinosu” 

w Górkach – Fundacja Pomocy Dzieciom 

„A kuku” 

59 211,00 532 896,00 592 107,00 

Dofinansowanie uczestnictwa jednego 

z mieszkańców powiatu nowodworskiego 

w zajęciach w WTZ w Sadowej – powiat 

warszawski zachodni  

2 277,00 0,00 2 277,00 

Dofinansowanie uczestnictwa 34 

mieszkańców powiatu nowodworskiego 

w zajęciach w WTZ w Świeszewie – powiat 

pułtuski  

60 224,93 0,00 60 224,93 

Realizacja zadania publicznego 

dotyczącego prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa 

0,00 126 060,00 126 060,00 
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 Nazwa zadania  Przekazane 

środki: 

powiat  

Przekazane 

środki: 

PFRON/inne 

Łączna kwota 

obywatelskiego i edukacji prawnej dla 

mieszkańców powiatu nowodworskiego 

w 2020 r. – Fundacja Rozwoju Świadomości 

Obywatelskiej Experto Pro Bono 

Odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie 

niebieskiego szlaku turystycznego 

Pomiechówek PKP – Cieksyn PKP – 

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

1 455,18 0,00  1 455,18 

Monitorowanie oraz ochrona wód przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez 

podmioty gospodarcze oraz prywatnych 

użytkowników akwenów wodnych 

w granicach powiatu nowodworskiego – 

Nowodworskie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe 

4 000,00 0,00 4 000,00 

Patrole ekologiczne – monitorowanie stanu 

środowiska na rzekach Narew i Wkra 

w granicach powiatu nowodworskiego – 

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koło nr 15 w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

2 500,00 0,00 2 500,00 

Działania z zakresu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki dla osób 

niepełnosprawnych 

0,00 4 800,00 4 800,00 

Wydarzenia dofinansowane na wniosek organizacji 

Spotkanie noworoczne – zebranie 

sprawozdawcze – Związek Emerytów 
333,33 0,00 333,33 
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 Nazwa zadania  Przekazane 

środki: 

powiat  

Przekazane 

środki: 

PFRON/inne 

Łączna kwota 

i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

II Pomiechowski Bieg „Policz się z cukrzycą” 

– Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, numer sztabu: 5612 

197,89 0,00 197,89 

Kino samochodowe – Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki 
1 000,00 0,00 1 000,00 

Wystawa 100-lecie Bitwy Warszawskiej – 

Komitet Społeczny na Rzecz Obchodów 

w Gminie Czosnów 100-lecia Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 

1 000,00 0,00 1 000,00 

Mikołajkowe Kino Samochodowe – 

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

3 000,00 0,00 3 000,00 

Produkcja kalendarzy klubowych – Miejski 

Klub Sportowy „Świt” 
1 230,00 0,00 1 230,00 

I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej 

„Gramy dla Harcerzy” – Międzyzakładowy 

Ludowy Klub Sportowy Żbik Nasielsk 

1 189,00 0,00 1 189,00 

„Weekend Biegowy” – Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki 
1 000,00 0,00 1 000,00 

III Bieg Rodziny Zakroczymskiej – 

Bohaterom Bitwy 1920 – Komitet 

Organizacyjny III Biegu Rodziny 

Zakroczymskiej Bohaterom Bitwy 

Warszawskiej 1920 

1 433,31 0,00 1 433,31 

Najszybszy Bieg w Polsce – Stowarzyszenie 

Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki 
1 500,00 0,00 1 500,00 
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 Nazwa zadania  Przekazane 

środki: 

powiat  

Przekazane 

środki: 

PFRON/inne 

Łączna kwota 

Bieg Orła – Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów 
2 498,01 0,00 2 498,01 

Świąteczne Kino Samochodowe – 

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór 

Mazowiecki 

1 651,84 0,00 1 651,84 

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy (zakup na wydarzenie w 2021 r.) – 

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, numer sztabu: 5612 

600,00 0,00 600,00 

Łącznie 998 235,49 1 476 378,10 2 474 613,59 

Współpraca pozafinansowa 

Zgodnie z założeniami Programu współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, oprócz finansowego 

wsparcia zadań publicznych realizowanych przez podmioty pozarządowe, powiat oraz jego 

jednostki organizacyjne podejmowały w 2020 r. współpracę pozafinansową. 

Mapa aktywności podmiotów pozarządowych 

W roku 2020 kontynuowano działania w zakresie aktualizowania informacji na temat 

podmiotów pozarządowych działających na terenie powiatu nowodworskiego. Przesłano 

około 230 pism z prośbą o aktualizację danych. Mapa aktywności publikowana jest na stronie 

internetowej powiatu www.nowodworski.pl. Każda organizacja może w dowolnym czasie 

dokonać aktualizacji danych zamieszczonych w wykazie poprzez uzupełnienie formularza 

zamieszczonego w zakładce „NGO” i przesłanie do urzędu Starostwa. Na bieżąco 

aktualizowano dane organizacji w wykazie stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych w bazie 

GUS oraz w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

http://www.nowodworski.pl/
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Kontrola instytucji obowiązanych w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

Przesłano korespondencję do około 195 podmiotów z prośbą o przekazanie informacji na 

temat spełniania przesłanek kwalifikujących organizację jako instytucję obowiązaną. Na 

podstawie złożonego oświadczenia przeprowadzono 1 kontrolę organizacji pozarządowej 

z zakresu realizacji obowiązków ustawowych. 

1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu nowodworskiego 

Starostwo kolejny rok z rzędu wspiera akcję 1% podatku, adresowaną do mieszkańców 

powiatu nowodworskiego płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykaz 

organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu, na które można przekazywać 1% podatku 

jest zamieszczony i aktualizowany, na stronie internetowej powiatu www.nowodworski.pl. 

Informacja o organizacjach pożytku publicznego z terenu powiatu publikowana jest również 

na profilu Powiatu Nowodworskiego na portalu społecznościowym Facebook oraz w Gazecie 

Powiatowej. 

Zakładka NGO dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej powiatu 

Na stronie internetowej powiatu publikowane były informacje dotyczące działalności 

organizacji pozarządowych i współorganizowanych wydarzeń społeczno – kulturalnych. 

Zamieszczane były ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, 

ich rozstrzygnięciu, a także obowiązujące druki i formularze. Organizacje mają też możliwość 

przesyłania do Starostwa informacji na temat podejmowanych działań, które zamieszczane 

są w wydzielonej zakładce. Ponadto publikowane informacje wysyłane były drogą e-mailową 

do organizacji pozarządowych około 1 – 3 razy w tygodniu. 

Współorganizowanie wydarzeń 

Powiat wielokrotnie przystępował do współorganizowania lokalnych wydarzeń o charakterze 

społecznym, kulturalnym i sportowym, udzielając się m.in. w zakresie przekazania 

materiałów promocyjnych, statuetek, medali, pucharów, trofeów czy też obejmowania 

wydarzeń patronatem starosty nowodworskiego. Przedstawiciele powiatu z mniejszą 

częstotliwością, w związku z pandemią, uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez 

lokalne podmioty pozarządowe. Informacje na temat planowanych działań zamieszczane 

były na stronie internetowej www.nowodworski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. 

http://www.nowodworski.pl/
http://www.nowodworski.pl/
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Honorowy patronat starosty nowodworskiego 

W 2020 r. starosta nowodworski obejmował patronatem przedsięwzięcia organizowane lub 

współorganizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu 

nowodworskiego, były to m.in.: 

 #Biegnachacie – Wspieram Nowodworskie Centrum Medyczne – Fundacja Nasz 

Szpital, 

 Edycje kina samochodowego – Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki, 

 I Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej „Gramy dla Harcerzy” – 

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Żbik Nasielsk, 

 Bieg Orła – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów. 

Wiele wydarzeń nie zostało zrealizowanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Wsparcie merytoryczne 

Wielokrotnie udzielano wsparcia merytorycznego zarówno podczas rozmów telefonicznych, 

korespondencji e-mailowej jak i spotkań indywidualnych m.in. w zakresie sposobu rejestracji, 

tworzenia regulaminu, zasad funkcjonowania i sposobów pozyskiwania środków na 

działalność podmiotów pozarządowych. 

Zespoły o charakterze opiniodawczo – doradczym 

Na terenie powiatu nowodworskiego działa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, podmiot opiniodawczo – doradczy starosty nowodworskiego, w której 

skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Rada współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim m.in. w zakresie inspirowania przedsięwzięć 

zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich 

praw, opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu. 

Wolontariat 

Od 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim działa 

Powiatowe Centrum Wolontariatu w związku z realizacją projektu pn. "Czas na aktywność" 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W roku 2020 do koordynatora Powiatowego Centrum Wolontariatu zgłosiły się 4 osoby 

zainteresowane wykonywaniem zadań wolontariusza. Z uwagi na panującą w Polsce 
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pandemię koronawirusa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie zawarło z nimi 

porozumień. 

Współpraca jednostek organizacyjnych z podmiotami pozarządowymi 

Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu 

nowodworskiego opracowano zestawienie przytaczające przykłady współdziałania 

z podmiotami trzeciego sektora. 

Nowodworskie Centrum Medyczne 

ul. Miodowa 2 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Zakres współpracy: 

 Przyjęcie dwóch lamp bakteriobójczych od Komitetu Społecznego „Dar Serca” 

z przeznaczeniem na oddział paliatywny, 

 Przyjęcie dziesięciu drukarek od Fundacji Polsat z przeznaczeniem do POZ w Modlinie 

i do Administracji, 

 Przyjęcie dziesięciu łóżek szpitalnych z wyposażeniem od Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy z przeznaczeniem na oddział chirurgiczny i wewnętrzny, 

 Współpraca z podmiotami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia medycznego 

organizowanych wydarzeń społeczno – kulturalnych i sportowych. 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

ul. Górska 39 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Zakres współpracy: 

 Udział uczniów w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – organizowanie zbiórek artykułów 

spożywczych, odzieży i artykułów szkolnych, pomoc przy przekazywaniu wsparcia 

materialnego najuboższym uczniom szkoły, 

 Działania na rzecz schroniska dla zwierząt Fundacji „Przyjaciele Braci Mniejszych” 

w Nowym Dworze Mazowieckim, 

 Promocja współpracy na stronie internetowej ZSZ nr 1 oraz na fanpage’u. 
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Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego 

ul. Chemików 1 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Zakres współpracy: 

 Współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych przy organizacji imprezy 

okolicznościowej tj. Karnawałowy Bal u Niewidomych, 

 Kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Współpraca ze Stowarzyszeniem „Pomiechowskie Bezdomniaki” – zbiórka karmy 

i pieniędzy, 

 Przygotowanie paczki z przeznaczeniem na Szlachetną Paczkę – Stowarzyszenie 

Wiosna, 

 Zaangażowanie w zbiórkę korków dla Mikusia po udarze mózgu – Niezależni dla 

miasta. 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 

ul. Tadeusza Kościuszki 25, 

05-190 Nasielsk 

Zakres współpracy: 

 Przyjęcie środków ochronnych, higienicznych i dezynfekcyjnych oraz produktów 

spożywczych od Fundacji Biedronki, 

 Przyjęcie przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczek, 

jednorazowych maseczek ochronnych i kombinezonów od Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

Zespół Placówek Edukacyjnych 

ul. Mazowiecka 10 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Zakres współpracy: 

 Szkoła podejmuje współpracę w formie pozafinansowej poprzez współorganizowanie 

działań o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, integracji społecznej, 

prezentacji twórczości z organizacjami: 
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o Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym 

Dworze Mazowieckim, 

o Centrum Rehabilitacji w Środowiskowym Domu Pomocy w Sadowej, 

o TPD Kołem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym 

Dworze Mazowieckim, 

o Związkiem Oficerów Rezerwy RP Zarząd Główny w Warszawie, 

o Fundacją Pomocy Dzieciom „A Kuku” w Leoncinie, 

o Środowiskowym Domem Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim, 

o Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sadowej, 

o Polskim Związkiem Niewidomych – Koło w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Juliusza Słowackiego 6 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

Zakres współpracy: 

 Współpraca w zakresie wspierania osób bezrobotnych poprzez np. zorganizowanie 

i dofinansowanie stażu i robót publicznych, obsługę Tarczy Antykryzysowej 

z następującymi podmiotami: 

o Fundacja "Bądźmy Razem", 

o Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem", 

o Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, 

o Fundacja "A Kuku", 

o Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa J. Sosnowskiego, 

o Stowarzyszenie kumgang, 

o Stowarzyszenie Niezależnych Podatników "KONTRA", 

o Fundacja Polski Bursztyn, 

o Fundacja Katharsis, 

o Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS, 

o Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1, 

o Stowarzyszenie Enjoy Leoncin, 

o Stowarzyszenie Pomiechowskie Bezdomniaki, 
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o Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze 

Mazowieckim, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Kazuniu Polskim, 

o Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

o Ochotnicza Straż Pożarna w Zakroczymiu. 

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 

ul. Lipowa 10 

05-190 Nasielsk 

Zakres współpracy: 

 Kwesta na rzecz finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 Udział uczniów w platformie YOU TUBE – organizacja TED 

Liceum Ogólnokształcące im. Iwaszkiewicza  

ul. Starzyńskiego 10 

05-190 Nasielsk 

Zakres współpracy: 

 Stała współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie integracji środowisk 

harcerskich działających na terenie gminy Nasielsk oraz Nowe Miasto i Świercze, 

 Organizacja Świątecznej Akcji Zbiórki Żywności we współpracy z Bankiem Żywności 

w Ciechanowie i organizacją Caritas Polska, 

 Przeprowadzenie próbnej ewakuacji przez Ochotniczą Straż Pożarna w Nasielsku, 

 Współpraca w zakresie promowania idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na 

rzecz drugiego człowieka, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania 

umiejętności i samorealizacji, i młodzieży, przygotowanie młodzieży do dalszej 

działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu, 

 „Cud nad Wisłą” - udział uczniów w konkursie wiedzy historycznej organizowanym 

przez Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team, 

 Udział w akcji „Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, 

 Akcja „Sprzątamy opuszczone groby” w porozumieniu z Parafią Rzymskokatolicką św. 

Wojciecha w Nasielsku, 

 aktywizacja i animacja poprzez kulturę i sztukę, zwrócenie uwagi społeczności 

szkolnej na problematykę ekologiczną, pokazanie nowego oblicza starych, 



15 

zapomnianych przedmiotów, zawodów, rzemiosł, promowanie świadomego 

i zdrowego stylu życia, udział w akcji zbierania guzików w ramach projektu 

związanego z historią braci Filar, udział w warsztatach filmowych poświęconych 

historii wsi Cieksyn – Stowarzyszenie artystyczno – społeczne Skafander, 

 Spotkania integracyjne młodzieży licealnej z uczestnikami Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Świeszewie. 

Podsumowanie 

Sprawozdanie powstało na podstawie dostępnych materiałów oraz informacji cząstkowych 

przygotowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Podsumowując 

współpracę w 2020 r. odniesiono się do form podejmowanej współpracy, prezentacji 

poszczególnych działań oraz środków finansowych, jakie na ten cel przeznaczono. 

Z zebranych danych wynika, że finansowanie objęło głównie działania w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz 

zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, w zakresie zapewnienia 

mieszkańcom powiatu nowodworskiego dostępu do bezpłatnego poradnictwa 

prawnego, 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz integracji 

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Realizowane działania były zgodne z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi 

w Programie współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 

Opracowanie 

Zespół Promocji i Spraw Społecznych 
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