Sprawozdanie za rok 2016
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.

1. WSTĘP

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz
uchwały nr XXXVIII/266/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 listopada
2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy powiatu nowodworskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 2016, 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.

2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU
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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
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 - 2016, współpraca
samorządu z podmiotami pozarządowymi przyjmowała dwojaką formę: finansową
oraz pozafinansową.

2.1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W roku 2016 w ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi,
powiat przeznaczył łączną kwotę 1 678 529,57

zł, z czego ze środków własnych

768 750,57 zł, ze środków PFRON i innych źródeł 909 779,00 zł, w tym na:

1) Zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia 2 placówek opiekuńczo
–

wychowawczych

typu

rodzinnego

dla

dzieci

z terenu

powiatu

nowodworskiego. Na podstawie stosownych umów zawartych z Europejską
Fundacją na rzecz Osób Potrzebujących EFOP, będącą podmiotem
prowadzącym w/w placówkę, przekazano na ten cel kwotę 640 000,00 zł;

2) Dofinansowanie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej; w 90 % WTZ
finansowane były ze środków PFRON oraz 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 obu
warsztatów to 101 354,00 zł;
Obecnie na terenie powiatu nowodworskiego prowadzone są dwie tego typu
placówki, przez Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa

Przyjaciół Dzieci w Warszawie oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JAN-POL
w Siennicy.
3) Zadanie publiczne „Czysta i kolorowa Wieś” polegające na odnowieniu
mostku w Cieksynie na rzece Nasielnej. Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie
Artystyczno – Społeczne Skafander w ramach przyznanej dotacji w kwocie
2 450 zł. Obejmowało ono pomalowanie mostku w biało – niebieskie pasy
w stylu marynistycznym, wykonanie tablicy informacyjnej na temat rzeki
z hasłami ekologicznymi oraz artystycznego kosza na śmieci. Założeniem
zadania

było

zwrócenie

uwagi

lokalnej

społeczności

na

tematykę

ekologiczną, aktywizacja mieszkańców podczas pracy na rzecz dobra
wspólnego oraz poprawa waloru estetycznego krajobrazu;

4) Dofinansowanie działania np. „Patrole ekologiczne i monitorowanie stanu
środowiska na rzece Wisła w granicach powiatu nowodworskiego”
realizowanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wartość dofinansowania to 3 500,00 zł;

5) Dofinansowanie działania np. „Patrole ekologiczne i monitorowanie stanu
środowiska

na

rzekach

Narew

i

Wkra

w

granicach

powiatu

nowodworskiego” realizowanego przez Polski Związek Wędkarski Koło
nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość dofinansowania to
1 500,00 zł.

6) Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Ratownictwo Wodne, która służy do niesienia pomocy ludności na
obszarach wodnych. Wartość dofinansowania to 8 000,00 zł.
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Wsparcie finansowe uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych.
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W roku 2016 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 11 946,57 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 była zaplanowana w 2016 r., złożonych
zostało 9 wniosków na łączną kwotę 96 074,77 zł. Dofinansowaniem ze środków
PFRON objęto 7 wniosków a suma wypłaconych środków wyniosła 27 499,00 zł.
Środki te przeznaczone zostały na organizację niżej wymienionych spotkań,
wyjazdów oraz wycieczek:

Wnioskodawcy

Kwoty dofinansowania

Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek

4 500,00 zł

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nowy Dwór Maz.

5 300,00 zł

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nowy Dwór Maz.

1 000,00 zł

Stowarzyszenie "Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi"
Pomiechówek

1 099,00 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe w
Nowym Dworze Maz.

6 600,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Ruchowo

5 000,00 zł

Fundacja OTWORZYĆ AUTYZM

0 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

4 000,00 zł
0 zł

PPHU JANPOL

27 499,00 zł

RAZEM

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.

W 2016 r. nie został ogłoszony konkurs na realizację żadnego zadania zleconego. W roku
sprawozdawczym wpłynęła 1 oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ofertę złożyło Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego JAN-POL z siedzibą w Starych
Pieścirogach

a

dotyczyła

ona

organizacji

imprezy

kulturalno-integracyjnej

pn. „Sentymentalna podróż po świecie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach na przestrzeni 10 lat”. Na realizację
tego zadania wypłacono środki PFRON w kwocie 2 500,00 zł.
Poniższe zestawienie przedstawia wartość środków przeznaczonych na
współpracę powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 z
uwzględnieniem źródła finansowania.
Źródło finansowania
powiat

PFRON/inne

łącznie

1) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia
2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
rodzinnego – EFOP

640 000,00

0,00

640 000,00

dofinansowanie działania Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim i
Starych Pieścirogach - Zarząd Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego TPD w Warszawie oraz
JAN-POL

101 354,00

879 780,00

981 134,00

3) wsparcie działań związanych ze wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz turystyką,
krajoznawstwem i ekologią
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wsparcie zadania „Czysta i kolorowa Wieś”
odnowienie mostku w Cieksynie na rzece Nasielnej.
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2 450,00

0,00

2450,00

zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych podmiotom pozarządowym

0,00

2 500,00

2 500,00

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

0,00

27 499,00

27 499,00

„Patrole ekologiczne i monitorowanie stanu
środowiska na rzekach Narew i Wkra w granicach
powiatu nowodworskiego” realizowanego przez
Polski Związek Wędkarski Koło nr 15

1 500,00

0,00

1 500,00

„Patrole ekologiczne i monitorowanie stanu
środowiska na rzece Wisła w granicach powiatu
nowodworskiego” realizowanego przez Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego w Nowym
Dworze Mazowieckim.

3 500,00

0,00

3 500,00

Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo
Wodne, która służy do niesienia pomocy ludności na
obszarach wodnych.

8 000,00

0,00

8 000,00

4) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

5) wsparcie działań związanych z ekologią i ochroną wód

6) wsparcie uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych - etap powiatowy

807,66

0,00

807,66

Warsztaty artystyczne – Delta Nowa Qltura

500,00

0,00

500,00

X Porcja Romskich Obyczajów Muzyki
i Ewentualnie Natury „PROMIEŃ” - Stowarzyszenie
przyjaciół osób niepełnosprawnych "PROMIEŃ"

1328,35

0,00

1328,35

Dni Honorowego Krwiodawstwa i 35 lecie istnienia
Klubu PCK przy TP –PCK

1619,50

0,00

1619,50

Działania promujące ideę honorowego
krwiodawstwa na terenie powiatu nowodworskiego Legion Klub HDK, wykonanie materiałów
promujących krwiodawstwo

2522,25

0,00

2522,25

"Biegnij ze świętym" MKS Victoria Nasielsk

499,82

0,00

499,82

Klub sportowy – Sparta – dofinansowanie wykonania
strojów siatkarskich

3300,00

0,00

3300,00

Festyn rodzinno – sąsiedzki – mieszkańcy

368,99

0,00

368,99

Spotkanie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

1000,00

0,00

1000,00

Łącznie

768 750,57

909 779,00

1 665 529,57

2.2 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 –
2016, oprócz finansowego wsparcia zadań publicznych realizowanych przez
podmioty pozarządowe, powiat oraz jego jednostki organizacyjne podejmowały
w 2016 r. współpracę pozafinansową.

Mapa aktywności podmiotów pozarządowych.
W roku 2016 kontynuowano działania w zakresie aktualizowania informacji na temat
podmiotów pozarządowych działających na terenie powiatu nowodworskiego.
Mapa aktywności prowadzona jest w wersji elektronicznej i publikowana 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.
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1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu nowodworskiego.
Starostwo

kolejny

rok

z

rzędu

wspiera

akcję

1%

podatku,

8
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.

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.
W roku 2016 opracowano i zamieszczono na stronie informacje i druki niezbędne do
założenia stowarzyszenia zwykłego zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 20
maja 2016 r. w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Na nowych zasadach do rejestru
wpisano na chwilę obecną 10 organizacji.

Współorganizowanie wydarzeń.
Powiat wielokrotnie przystępował do współorganizowania lokalnych wydarzeń
o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym, udzielając się min. w zakresie
przekazania materiałów promocyjnych, statuetek, medali, pucharów, trofeów,
słodyczy czy też obejmowania wydarzeń patronatem starosty nowodworskiego.
Przedstawiciele

powiatu

uczestniczyli

w

spotkaniach

oraz

uroczystościach

organizowanych przez lokalne podmioty pozarządowe, angażowali też organizacje
w celu promowania wydarzeń zainicjowanych przez Starostwo. Informacje na temat

planowanych

działań

zamieszczane

były

na

stronie

internetowej

www.nowodworski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
Wśród wspólnych działań na uwagę zasługują:
- Zorganizowanie II Spotkania Świątecznego dla mieszkańców powiatu
w grudniu 2016 r. pod Urzędem Starostwa, w które zaangażowano
kilkuosobową grupę druhów OSP w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Zorganizowanie na terenie Starostwa akcji promującej dawstwo szpiku we
współpracy z Fundacją DKMS w ramach akcji rejestracji potencjalnych
dawców szpiku „Dzień Dawców szpiku dla Lenki i innych”. Materiał do
analizy pobrano od 50 osób,
- Udział

w

„Szlachetnej

Paczce”

organizowanej

przez

Stowarzyszenie

WIOSNA. W 2016 z zebranych środków udzielono wsparcia pięcioosobowej
rodzinie z terenu powiatu nowodworskiego,
- Spotkanie „Obcy u nas” klon jesionolistny jako zagrożenie dla różnorodności
biologicznej powiatu nowodworskiego – udział w organizacji wydarzenia we
współpracy

z

Nadleśnictwem

Jabłonna

oraz

Kampinoskim

Parkiem

Narodowym,
- Akcje krwiodawstwa organizowane czterokrotnie w oddziale RCKiK
w Nowym Dworze Mazowieckim przez Klub Legion HDK. W sumie podczas
akcji krwiodawstwa w 2016 r. oddano 45 litrów krwi,
- Współorganizacja

Światowych

Dni

Młodzieży

w

Parafii

p.w.

Św.

Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim dla młodzieży
przebywającej na terenie powiatu nowodworskiego,
- Udział w wydarzeniach, uroczystościach i konkursach organizowanych przez
II Mazowiecki Pułk Saperów.
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Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego
W

2016

r.

starosta

przedsięwzięcia

nowodworski

organizowane

lub

10

wielokrotnie

obejmowała

współorganizowane

przez

patronatem
organizacje

pozarządowe działające na terenie powiatu nowodworskiego, były to:
Lp.

nazwa imprezy

podmiot

1

Spotkanie noworoczne – zebranie sprawozdawcze

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

2

„Gala Wolontariatu 2016”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku

3

II Powiatowy konkurs „Młodzi kontra używki –
narkotyki i dopalacze”

Zespół Szkół w Głusku

4

Nowodworskie Dni Honorowego Krwiodawstwa

PCK Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze
Mazowieckim

5

XXIV Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Eliminacje
Rejonowe (powiatowe)

PCK Zarząd Rejonowy w Nowym Dworze
Mazowieckim

6

Festyn z okazji Dnia Wiedzy o Autyzmie

Fundacja Pomocy Dotkniętym Autyzmem
OTWORZYĆ AUTYZM

7

X Porcja Romskich Obyczajów i Ewentualnie Natury
"PROMIEŃ 2016"

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
PROMIEŃ

8

"Biegnij ze świętym"

MKS Victoria Nasielsk

9

Piknik Rodzinny

Mieszkańcy Nowego Modlina

10

II Miękoszyński Festyn Rodzinno - Sąsiedzki

mieszkańcy Miękoszyna

11

Akademia Przedsiębiorcy

Firma Bridge w imieniu Banku Zachodniego WBK oraz
Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND

12

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim

13

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK

14

Bieg z okazji 130 rocznicy konsekracji kościoła w
Leoncinie

mieszkańcy – P. Rutkowski

15

Turniej siatkówki plażowej w Cieksynie

Andrzej Skubisz Organizator Turnieju Piłki Plażowej
Wkra Cup w Cieksynie

16

Warsztaty muzyczne dla młodzieży

Stowarzyszenie
Delta nowa Qltura

17

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Oddział Powiatowy
ZOSP RP
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18

Inauguracja odznaczenia „Serce Legionu”

Klub HDK PCK Legion

19

Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

PCPR oraz organizacje pozarządowe

Wsparcie merytoryczne.
Kilkukrotnie udzielano wsparcia merytorycznego zarówno podczas rozmów
telefonicznych jak i spotkań indywidualnych min. w zakresie sposobu rejestracji,
tworzenia statutu, zasad funkcjonowania i sposobów pozyskiwania środków na
działalność podmiotów pozarządowych. Rozpowszechniano również informacje
dotyczące zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach w zakresie rejestracji
stowarzyszeń zwykłych.

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 min. przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
Rada współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim min w zakresie
przedsięwzięć

zmierzających

do

integracji

zawodowej

i

inspirowania

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 2016 do koordynatora
Powiatowego Centrum Wolontariatu w dziale osób niepełnosprawnych zwróciło się
6 osób chętnych do wykonywania zadań z tego zakresu. Finalnie podpisano
3 porozumienia

na

świadczenia

wolontarystyczne.

Wolontariusze

pracowali

z 3 rodzinami.

Współpraca jednostek organizacyjnych z podmiotami pozarządowymi.
Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych
powiatu

nowodworskiego

opracowano

zestawienie

współdziałania z podmiotami trzeciego sektora.

przytaczające

przykłady
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Jednostka organizacyjna
Nowodworskie Centrum

Zakres współpracy
-

Medyczne
ul. Miodowa 2

Współpraca z Komitetem Społecznym „Dar Serca” w zakresie wspierania
działalności nowodworskiego szpitala poprzez darowizny,

-

05-100 Nowy Dwór

Współpraca z podmiotami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia
medycznego organizowanych wydarzeń społeczno – kulturalnych

Mazowiecki

i sportowych.
-

udział w projektach organizowanych przez Instytut Badań nad
Demokracją w ramach których nauczyciele ukończyli e-lerningowe
szkolenia prowadzone przez Studium Prawa Europejskiego,

-

współpraca z Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku w zakresie
prowadzenia dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników socjalnych
warsztatów „Nowe narkotyki i dopalacze”,

-

udział uczniów w targach edukacyjnych zorganizowanych przez
„Perspektywy”,

-

współpraca z teatrem dla dzieci i młodzieży Moralitet prezentującym
spektakl o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom „Diabelski młyn”,

Zespół Szkół Zawodowych

-

udział wolontariuszy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

-

współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – organizowanie zbiórek

Nr 1

artykułów spożywczych, odzieży i artykułów szkolnych. Wsparcie w

ul. Górska 39

przekazywaniu pomocy materialnej najuboższym uczniom szkoły,
udział w konkursach PCK,

05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

-

współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

-

współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” przy akcji „Góra Grosza”,

-

współpraca z Mazowieckim OHP – przeprowadzenie w klasach
maturalnych

badania

metodą

Kwestionariusza

Zainteresowań

Zawodowych,
-

współpraca z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – wykorzystanie na
zajęciach materiałów otrzymanych na spotkaniach z przedstawicielami
fundacji,

-

działania na rzecz schroniska dla zwierząt Fundacji „Przyjaciele Braci
Mniejszych” w Nowym Dworze Mazowieckim – zbiórka żywności,
koców i kartonów,

-

przygotowanie Jasełek, dla podopiecznych Domu Opieki w Krubinie,

-

promocja współpracy na stronie internetowej ZSZ nr 1 oraz na funpagu.

-

współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Polskim Związkiem
Niewidomych przy organizacji imprez okolicznościowych tj. Dzień Białej

Liceum Ogólnokształcące im.
Wojska Polskiego
ul. Chemików 1
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Laski, Wigilia, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Kobiet,
-

współpraca z Towarzystwem „Nasz Dom” przy akcji „Góra Grosza”,

-

zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska prowadzonego przez Fundację
Przyjaciele Braci Mniejszych,

-

ukończenie kursu „Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu” w Studium
Prawa Europejskiego.

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Nasielsku
ul. Tadeusza Kościuszki 25,

-

współorganizacja

ze

Stowarzyszeniem

Osób

Niepełnosprawnych

„PROMIEŃ” podczas Festiwalu „PROMIEŃ” – „Graj Piękny Cyganie”,
- udział podopiecznych DPS w Nasielsku w inauguracji i zakończeniu roku
akademickiego Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

05-190 Nasielsk

- współpraca z Fundacją „Bądźmy Razem” oraz młodzieżą z LO im.
Iwaszkiewicza w projekcie Międzypokoleniowego Centrum Wolontariatu,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „PROMIEŃ”
w ramach

realizacji

samodzielności

zadania

dla

„Pomóżmy

wolontariuszy

profesjonalnie
pracujących

–

warsztaty

z

osobami

niepełnosprawnymi.
Współpraca z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie:
-

propagowania działalności prozdrowotnej poprzez udział uczniów
w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego
stylu życia PCK w listopadzie i grudniu 2016 r.,

-

propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej
pomocy poprzez udział uczniów klas pierwszych w etapie rejonowym
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,
Współpraca z:

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

potencjalnych dawców szpiku,
-

im. Gen. Władysława

05-180 Pomiechówek

Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z Pułtuska, Płońska
i Nowego Dworu Mazowieckiego - przygotowanie zawodowe młodych

Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6

Fundacją DKMS – udział w akcji Komórkomania – rejestracja

pracowników,
-

Parafialnym Kołem Akcji Katolickiej w Pomiechowie - przygotowanie
stoiska na parafialno-samorządowych dożynkach, udział w obchodach
świąt i rocznic,

-

Klubem Sportowy Wkra - udostępnianie infrastruktury sportowej,

-

Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie –
udostępnianie pomieszczeń i środków technicznych przy organizowaniu
spotkań i szkoleń,

-

Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż
i Ty” – wsparcie materialne poprzez sprzedaż kalendarzyków,

-

Towarzystwem Nasz Dom - przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”,

-

Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych, zbiórka karmy dla zwierząt ze
schroniska.

Szkoła

podejmuje

współpracę

w

działań

charakterze

współorganizowanie

o

formie

pozafinansowej
kulturalnym,

poprzez

sportowym

edukacyjnym z organizacjami:
Zespół Placówek

-

Polski Związek Niewidomych – Koło w Nowym Dworze Mazowieckim,

-

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Dom Rodzinny w Nowym Dworze

Edukacyjnych
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Mazowieckim,
-

Fundacja Pomocy Dotkniętym Autyzmem „Otworzyć Autyzm”,

-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym
Dworze Mazowieckim,

-

TPD Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym
Dworze Mazowieckim,

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
ul. Bohaterów Modlina 40
05-100 Nowy Dwór

Związek Oficerów Rezerwy RP Zarząd Główny w Warszawie.

Poradnia

w

zorganizowała

ramach

współpracy

konsultacje

z

Fundacją

psychologiczne

dla

„Otworzyć

Autyzm”

rodziców

podczas

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Ponadto wspiera organizację
poprzez

rozpowszechnianie

materiałów

informacyjnych

dotyczących
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Mazowiecki

działalności.
Współpraca w zakresie wspierania osób bezrobotnych poprzez np.
zorganizowanie

i

dofinansowanie

stażu

czy

prac

interwencyjnych,

z następującymi podmiotami:
- Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem,
- Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw,
Powiatowy Urząd Pracy
ul. J. Słowackiego 6
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

- Fundacja „Bądźmy Razem”,
- Fundacja Kids Story,
- Stowarzyszenie Niezależnych Podatników KONTRA.
W

ramach

współpracy

pozafinansowej

organizowano

cykl

spotkań

z partnerami ryku pracy działającymi w obszarze tematyki związanej
z niepełnosprawnością.
Wsparcia

Społecznego

W spotkaniach
i

udział

Stowarzyszenie

wzięły

Grupa

Stowarzyszenie

Rodzin

z

Dziećmi

Niepełnosprawnymi. Efektem współpracy była organizacja Dnia Otwartego
w PUP dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Współpraca będzie
kontynuowana.
W ramach zadań jednostki podejmowano współpracę z następującymi
podmiotami:
-

Uniwersytet Warszawski w zakresie udziału młodzieży w warsztatach,

-

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku w zakresie udziału w
warsztatach profilaktyki uzależnień, organizowanych konkursach,

Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku

-

ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk

Stowarzyszenie Miasta w Internecie poprzez udział uczniów w
programie Cyfrowobezpieczni,

-

Caritas Płock – zbiórka żywności,

-

Polskie Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych Ciechanów – udział
uczniów w Regionalnym konkursie piosenki turystycznej w
Ciechanowie,

-

Towarzystwo Nasz Dom – udział w akcji „Góra Grosza”.

3. PODSUMOWANIE
Sprawozdanie powstało na podstawie dostępnych materiałów oraz informacji
cząstkowych przygotowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
Podsumowując współpracę w 2016 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;
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2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społeczny;
3) ekologii.
Doświadczenie zdobyte na bazie dotychczasowej współpracy pozwala nakreślić
założenia

dalszej

współpracy

zarówno

w

zakresie

kontynuacji

ujętych

w sprawozdaniu działań jak również pogłębianie współpracy.
Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka

Opracowanie
Zespół Promocji i Spraw Społecznych
/-/ Hanna Górska
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