SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z REALIZACJI 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

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 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146) 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, nie później niż do
dnia

30 kwietnia

każdego

roku

jest

zobowiązany

przedłożyć

organowi

stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Niniejsze sprawozdanie powstało na podstawie informacji przekazanych przez
wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu i stanowi wypełnienie
delegacji ustawowej wynikającej z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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 2014 w ramach współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi,
powiat przeznaczył łączną kwotę 1 522 469,96 zł z czego ze środków własnych
640 916,41 zł oraz ze środków PFRON 881 554,55 zł, w tym na:

1) zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia 2 placówek opiekuńczo
– wychowawczych typu rodzinnego dla grupy 16 dzieci z terenu powiatu
nowodworskiego. Na podstawie umów nr 2/8/2013 oraz 45/2014 zawartych
z Europejską Fundacją na rzecz Osób Potrzebujących EFOP, będącą
podmiotem

prowadzącym

w/w placówkę, przekazano kwotę środków

536 080,00 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 90 420,00 zł;

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty mogą być organizowane przez
fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty a ich uczestnikami mogą być
osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności. 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.
W roku sprawozdawczym na koszty działania obydwu warsztatów wypłacono za
pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim środki
finansowe w łącznej kwocie 904 200,00 zł, z czego 90% (tj. 813 780,00 zł) stanowiły
środki PFRON, zaś 10% (90 420,00 zł) środki pochodzące z budżetów samorządów
powiatowych.
3) zadanie

w

zakresie

monitorowania

rzek

w

granicach

powiatu

nowodworskiego w ramach współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim
Koło nr 24 w Pomiechówku. Na podstawie umowy nr ZP.273.69.2014
przeznaczono na ten cel to 2 500,00 zł;
4) działanie z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych pn. Edukacja
regionalna i hydroterapia – wyrażeniem osobowości. Zadanie realizowane
było przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych Ruchowo na podstawie umowy nr 91/2014 z dnia 2 lipca
2014 r. Wartość dofinansowania ze strony powiatu to 3 000,00 zł (wartość
zadania 8 160,00 zł).
5) patrole ekologiczne realizowane przez Nowodworskie Wodne Ochotniczego
Pogotowie Ratunkowe. Na podstawie umowy nr 73/2014 WOPR realizował
zadanie polegające na monitorowaniu czystości rzek w granicach powiatu
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oraz zapewnienie bezpieczeństwa w wodach rzek Wisła i Narew w granicach
powiatu. Kwota środków przeznaczonych na ten cel to 2 500,00 zł.
Wsparcie finansowe uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych
W roku 2014 powiat kilkukrotnie angażował się w wydarzenia o charakterze
społecznym, kulturalnym i sportowym z udziałem podmiotów pozarządowych.
Udzielona forma i wysokość wsparcia wynikała z wniosków organizacji
pozarządowych oraz możliwości finansowych i organizacyjnych powiatu. Łączna
wartość środków przeznaczonych na tego typu współpracę w roku ubiegłym to
6415,41 zł. Poniższe zestawienie przedstawia współorganizowane wydarzenia,
podmioty

zaangażowane

w

ich

realizację

oraz

formę

udziału

powiatu

w poszczególnych przedsięwzięciach.
Wydarzenia współfinansowane przez powiat nowodworski w 2014 r.
Lp.

Wydarzenie
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK dla uczniów szkół
1.
ponadgimnazjalnych - etap
powiatowy

2.

Jubileusz 50-lecia oddziału
PTTK w Nowym Dworze
Mazowieckim

3.

VIII Porcja Romskich
Obyczajów Muzyki
i Ewentualnie Natury
„PROMIEŃ”

4.

X Powiatowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych

Turniej Siatkówki o puchar
5. Proboszcza Parafii Św. Barbary
w Modlinie Twierdzy
6.

Powstanie Warszawskie w
świadomości młodego
pokolenia Polaków

Działania promujące ideę
honorowego krwiodawstwa na
7.
terenie powiatu
nowodworskiego
I Mazowiecki przegląd
8.
Piosenki i Pieśni Powstańczej

Nazwa organizacji

Forma

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ZARZĄD REJONOWY

patronat starosty ufundowanie nagród i
pucharów dla uczestników

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO
KRAJOZNAWCZE
Oddział w Nowym Dworze
Mazowieckim
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
"PROMIEŃ"
Stowarzyszenia z terenu
powiatu nowodworskiego
zrzeszające osoby
niepełnosprawne, prowadzące
WTZ

patronat starosty, materiały promocyjne dla
grupy ok. 50 osób ufundowanie nagród
i drobnych materiałów promocyjnych

patronat starosty ufundowanie statuetek

patronat starosty ufundowanie dyplomów
grawerowanych

PARAFIA ŚW. Barbary w
Modlinie Twierdzy

ufundowanie nagrody głównej w turnieju

ZWIĄZEK OFICERÓW
REZERWY RP
w Nowym Dworze
Mazowieckim

promocja wydarzenia, projekt i druk zaproszeń,
podziękowań i dyplomów ufundowanie
pucharów dla laureatów

HDK Legion
Klub Honorowych Dawców
Krwi

promocja wydarzeń zakup ulotek
informacyjnych promujących krwiodawstwo

FUNDACJA CREATIVE
STARS FOUNDATION

patronat starosty uwiecznienie wydarzenia –
nagranie
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9.

Nowodworskie Dni
Honorowego Krwiodawstwa

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
ZARZĄD REJONOWY

patronat starosty, materiały promocyjne, projekt i
druk podziękowań zakup dyplomów
okolicznościowych dla zasłużonych Honorowych
Dawców Krwi

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 2014 r., złożonych
zostało 8 wniosków na łączną kwotę 68 784,60 zł. W 7 przypadkach wnioski złożyły
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu nowodworskiego. Ponadto
jeden wniosek został złożony przez P.P.H.U. Zakład Pracy Chronionej Jan-Pol.
Wnioski te dotyczyły organizacji wyjazdów dla grup osób niepełnosprawnych
(z opiekunami)

oraz

imprez

kulturalno-integracyjnych.

Dofinansowaniem

ze

środków PFRON objęto wszystkie złożone wnioski a suma wypłaconych środków
wyniosła 67 774,55 zł.
Środki te zostały wypłacone przez samorząd powiatowy na organizację niżej
wymienionych spotkań, imprez, wyjazdów oraz wycieczek:
Stowarzyszenie Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi w Pomiechówku
zorganizowało wyjazd turystyczno – integracyjny Kraków, Wieliczka i okolice w dniach 0608 czerwca 2014 r. Łączna wartość wyjazdu została ustalona na kwotę 8 771,00 zł, zaś
dofinansowanie ze środków PFRON wypłacono na kwotę 5262,60 zł. W wyjeździe
uczestniczyło 26 osób w tym 14 osób niepełnosprawnych.
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zorganizowało wyjazd integracyjno – kulturalno –
poznawczy w Bieszczady w dniach 23 maja - 02 czerwca 2014r. Łączna wartość wyjazdu
została ustalona na kwotę 16 200,00 zł, zaś dofinansowanie ze środków PFRON wypłacono
na kwotę 9 720,00 zł. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób w tym 17 osób niepełnosprawnych.
Nowodworskie

Stowarzyszenie

Amazonek

zorganizowało

wyjazd

integracyjno

-

turystyczno - rehabilitacyjny w dniach 29 czerwca - 06 lipca 2014 r. zorganizowany pt.
„Regeneruj siły z nami, a zdrowie wygramy – Krynica Morska 2014”. Łączna wartość
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wyjazdu została ustalona na kwotę 37 150,00 zł, zaś dofinansowanie ze środków PFRON
wyniosło 10 402,00 zł. W wyjeździe integracyjnym uczestniczyło 39 osób w tym 2 osób
niepełnosprawnych.
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe zorganizowało wyjazd
integracyjno- kulturalny pn. „Szlakiem Beskidu” w dniach 18-25 sierpnia 2014r. Łączna
wartość wyjazdu została ustalona na kwotę 35 600,00 zł, zaś kwota dofinansowania ze
środków PFRON wyniosła 17 800,00 zł. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób w tym 39 osób
niepełnosprawnych.
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował dwa spotkania
integracyjno – kulturalne z okazji: „Światowego Dnia Seniora” w dniu 23 października
2014r. , oraz „Światowego Dnia Inwalidy w dniu 29 kwietnia 2014r. Łączna wartość obydwu
spotkań o charakterze integracyjno - kulturalnym została ustalona na kwotę 25 000,00 zł, zaś
dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 11 750,00 zł. W obydwu spotkaniach
uczestniczyło 470 osób w tym 267 osób niepełnosprawnych.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ZPCh JAN-POL zorganizowało
jeden wyjazd integracyjno

- turystyczny w dniach 13-15 lipca 2014r. do Torunia

i Ciechocinka. Łączna wartość wyjazdu została ustalona na kwotę 21 200,00 zł, zaś
dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 10 600,00 zł. W wyjeździe integracyjnym
uczestniczyło 50 osób w tym 39 osób niepełnosprawnych.
Polski Komitet Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie integracyjne dla członków
PKPS w dniu 06 maja 2014r. które odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim w lokalu
„RELAX”. Łączna wartość imprezy została ustalona na kwotę 5 000,00 zł, zaś
dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 2 500,00 zł. W wyjeździe integracyjnym
uczestniczyło 100 osób w tym 94 osoby niepełnosprawne.

Zlecanie

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych
W 2014 r. nie został ogłoszony konkurs na realizację zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie wpłynęła także żadna oferta
realizacji zadania w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie. W związku z powyższym w ubiegłym roku nie wydatkowano
środków na realizację zadania z tego zakresu.

Wartość środków przeznaczonych na współpracę powiatu z organizacjami
pozarządowymi w roku 2014 z uwzględnieniem źródła finansowania.
Źródło finansowania
powiat

PFRON

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 społeczny;
zlecenie realizacji zadania publicznego prowadzenia
2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu
rodzinnego - EFOP

536 080,00

0,00

536 080,00

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

90 420,00

813 780,00

904 200,00

wsparcie realizacji zadania pn. Edukacja regionalna
i hydroterapia – wyrażeniem osobowości - TPD Koło
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo

3 000,00

0,00

3 000,00

3) wsparcie działań związanych z ochroną środowiska, ratownictwem i ochroną ludności oraz porządkiem i
bezpieczeństwem publicznym na terenie powiatu nowodworskiego
monitorowanie rzek w granicach powiatu
nowodworskiego w ramach współpracy z Polskim
Związkiem Wędkarskim

2 500,00

0,00

2 500,00

patrole ekologiczne realizowane przez
Nowodworskie Wodne Ochotniczego Pogotowie
Ratunkowe

2 500,00

0,00

2 500,00

63,28

0,00

63,28

0,00

0,00

0,00

Sprzątanie nowodworskich wałów - Ochotnicza Straż
Pożarna Ratownictwo Wodne

4) rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych podmiotom
pozarządowym
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działania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i
turystyki dla osób niepełnosprawnych
*Stowarzyszenie Grupa Rodzin z Dziećmi
Niepełnosprawnymi w Pomiechówku
*Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
*Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek
*Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
Koło Terenowe
*Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
*Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –
Usługowe ZPCh JAN-POL
*Polski Komitet Pomocy Społecznej

0,00

67 774,55

67 774,55

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych - etap powiatowy

1 489,01

0,00

1 489,01

Jubileusz 50-lecia oddziału PTTK w Nowym Dworze
Mazowieckim

1 000,00

0,00

1 000,00

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

900,00

0,00

900,00

X Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych różne stowarzyszenia aktywne w obszarze pomocy
społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych

701,39

0,00

701,39

Turniej Siatkówki o puchar Proboszcza Parafii Św.
Barbary w Modlinie Twierdzy

196,80

0,00

196,80

Powstanie Warszawskie w świadomości młodego
pokolenia Polaków - Związek Oficerów Rezerwy RP

287,01

0,00

287,01

Działania promujące ideę honorowego
krwiodawstwa na terenie powiatu nowodworskiego Legion Klub HDK

369,00

0,00

369,00

I Mazowiecki przegląd Piosenki i Pieśni Powstańczej Fundacja Creative Stars Foundation

1 000,00

0,00

1 000,00

408,92

0,00

408,92

640 915,41

881 554,55

1 522 469,96

5) wsparcie uroczystości, wydarzeń społeczno – kulturalnych

Nowodworskie Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Łącznie

2.2 WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Zgodnie

z

założeniami

Programu
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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
współpracę pozafinansową.

Współpraca w formie pozafinansowej realizowana w 2014 r.:

Mapa aktywności podmiotów pozarządowych.
W roku 2014 kontynuowano działania w zakresie aktualizowania informacji na temat
podmiotów pozarządowych działających na terenie powiatu nowodworskiego.
Kwestię tą sformalizowało zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia
27

sierpnia

pozarządowych

2013 r.

w sprawie

działających

na

opracowania

terenie

powiatu

„Mapy

aktywności

nowodworskiego”,

organizacji

procedury

jej

aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania. 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 Starostwa.

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 każdego roku 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. Na bieżąco 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 na www.nowodworski.pl.

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.
Niektóre z współorganizowanych wydarzeń:
-

I Mazowiecki przegląd Piosenki i Pieśni Powstańczej realizowanego przez
Fundację Creative Stars Foundation;

-

Sprzątanie

nowodworskich

Ratownictwo Wodne;

wałów

z

Ochotniczą

Strażą

Pożarną

-
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-

Turniej siatkówki o puchar Proboszcza Parafii Św. Barbary w Modlinie
Twierdzy;

-

Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków –
organizowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP;

-

VIII Porcja Romskich Obyczajów i Ewentualnie Natury "PROMIEŃ 2014"
współorganizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku oraz
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Promień”;

-

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego współrealizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Rodzicielstwa
Zastępczego

„Gniazdo”,

przy

udziale

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

Ratownictwo Wodne.
-

Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych oraz seminarium pt. Seksualność
dzieci,

młodzieży

i

dorosłych

z

niepełnosprawnością

intelektualną,

współorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy udziale przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających w tematyce niepełnosprawności;
-

ćwiczenia „NAREW 2014” polegające na symulowanych zdarzeniach jakie
mogą wystąpić i realnie zagrozić w sytuacji wysokiej wody w rzece.
W działaniu uczestniczył Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Starostwa Powiatowego oraz OSP Czosnów, OSP Pomiechówek,
OSP Nowy Dwór Maz., OSP Wilków Polski, OSP Ratownictwo Wodne Nowy
Dwór Maz. i OSP Goławice Pierwsze.

Honorowy patronat Starosty Nowodworskiego
W 2014 r. starosta nowodworski objął patronatem 17 przedsięwzięć kulturalnych
i sportowych

organizowanych

lub

współorganizowanych

przez

pozarządowe działające na terenie powiatu nowodworskiego, były to:

organizacje
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Lp.

nazwa imprezy

podmiot

zakres współpracy

1.

Koncert charytatywny
"Muzyka z serca płynąca"

Komitet Organizacyjny Koncertu
Charytatywnego dla Marcina
Bieleckiego przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Pomiechówku

materiały promocyjne powiatu dla wykonawców ilość 20 kompletów

2.

Ogólnopolski Festiwal
ZUMBA FITNESS

Hotel Warszawianka Jachranka

przeprowadzenie akcji promocyjnej imprezy
poprzez zamieszczenie informacji i festiwalu na
stronie www powiatu, dystrybucja materiałów
informacyjnych na terenie powiatu,

3.

Jubileusz 50-lecia
powstania Oddziału PTTK
w Nowym Dworze
Mazowieckim

Oddział PTTK w Nowym Dworze
Mazowieckim

dofinansowanie wydania okolicznościowego
folderu z okazji 50-lecia Oddziału - dofinansowanie
w kwocie 1000,00 zł, materiały promocyjne powiatu

4.

Bieg po ulicach Nasielska z
okazji Kanonizacji Jana
Pawła II "Biegnij ze
świętym"

Paweł Wroński Prezes MKS Victoria
Nasielsk

zakup 21 pamiątkowych statuetek dla dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych

5.

VIII Porcja Romskich
Obyczajów i Ewentualnie
Natury "PROMIEŃ 2014"

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

ufundowanie 24 statuetek dla występujących
zespołów oraz materiałów promocyjnych powiatu

6.

Festiwal Piosenki o
Zdrowiu" - etap
powiatowy

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Nowym Dworze
Mazowieckim

ufundowanie pucharów i książek dla zwycięzców 3 kpl., dodatkowo dowóz zwycięzców na etap
wojewódzki do Siedlec

7.

Bezpieczna podróż"

Grupa Mediowa Radio Hobby Sp. z
o.o. Legionowo

zakup nagrody rzeczowej o wartości 500,00 zł dla
najbardziej aktywnego mieszkańca powiatu
nowodworskiego (zakup aparatu cyfrowego)

PCK Zarząd Rejonowy w Nowym
Dworze Mazowieckim

zakup pucharów i nagród rzeczowych dla
zwycięskich drużyn 3 kpl. (zakup apteczek - ilość
15 szt.)

PCK Zarząd Rejonowy w Nowym
Dworze Mazowieckim

zakup dyplomów okolicznościowych dla
zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

8.

9.

Mistrzostwa Pierwszej
Pomocy PCK Eliminacje
Rejonowe (powiatowe)
Nowodworskie Dni
Honorowego
Krwiodawstwa

10.

Akademia Przedsiębiorcy

Stanisław Ciarka Bridge Sp. z
o.o.Warszawa

pomoc w promocji wydarzenia poprzez publikację
zapowiedzi na stronie www, dds, plakatach

11.

Powiatowe Obchody Dnia
Strażaka

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Dworze
Mazowieckim

współfinansowanie posiłku dla uczestników dofinansowanie kwotą 2000,00 zł

12.

1 Rodzinny Piknik
Parafialny

Parafia Rzymskokatolicka św.
Maksymiliana Kolbego Nowy Dwór
Mazowiecki - Modlin Stary

ufundowanie 10 zestawów materiałów
promocyjnych powiatu

13.

Powiatowy Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego

14.

Powiatowe Dni Osób
Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim

ufundowanie koszy ze słodyczami, zorganizowanie
udziału Ochotniczej Straży Pożarnej w
przedsięwzięciu
zakup tabliczek pamiątkowych, zakup nagród dla
dzieci za udział w zawodach sportowych(materiały
promocyjne powiatu)

15.

"Bezpieczna Podróż"

Grupa Mediowa Radio Hobby Sp. z
o.o. Legionowo

zakup nagrody rzeczowej - tablet z etui -o wartości
500,00 zł dla najbardziej aktywnego mieszkańca
powiatu nowodworskiego

16.

Pierwszy Mazowiecki
Przegląd Piosenki i Pieśni
Powstańczej

Fundacja Creative Stars Fundation

dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł

17.

Jubileusz 50-lecia istnienia
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Pomiechówku

Komitet Organizacyjny Uroczystości
Jubileuszowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Pomiechówku

zakup dedykowanych materiałów promocyjnych
oraz zakup dyplomu pamiątkowego, opracowanie
graficzne, opracowanie gratulacji

18.

Powiatowy konkurs z
języka niemieckiego
"Rekcja czasownika"

Zespół Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim - Modlin Twierdza

ufundowanie nagród rzeczowych dla trzech
finalistów konkursu (słuchawki bezprzewodowe)

Wsparcie merytoryczne
Kilkukrotnie udzielano wsparcia merytorycznego min. w zakresie sposobu
rejestracji, tworzenia statutu, zasad funkcjonowania i sposobów pozyskiwania
środków na działalność podmiotów pozarządowych.

Zespoły o charakterze opiniodawczo – doradczym

Zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721 ze zm.) na terenie powiatu działa Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych – podmiot opiniodawczo – doradczy, w której skład wchodzą
min. przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koło w Nowym
Dworze Mazowieckim, Polskiego Związku Niewidomych – Koło w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz Nowodworskiego Stowarzyszenie Amazonek. Kadencja Rady to
4 lata, kolejny skład powołany zostanie w październiku 2015 r.
Rada współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych

w

powiecie

nowodworskim,

min.:

Polskim

Związkiem

Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Polskim
Związkiem Niewidomych, Nowodworskim Stowarzyszeniem Amazonek, Polskim
Stowarzyszeniem Diabetyków, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci
i Młodzieży

Niepełnosprawnych

Ruchowo,

Stowarzyszeniem

Grupy

Rodzin
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z Dziećmi Niepełnosprawnymi, Fundacją "EFFATA By lepiej widzieć i słyszeć,
Fundacją Pomocy Dotkniętym Autyzmem "Otworzyć autyzm", Zespołem Placówek
Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Warsztatem Terapii Zajęciowej w
Nowym Dworze Mazowieckim, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Starych
Pieścirogach,

Domem

przedsięwzięcia

Pomocy

zmierzające

do

Społecznej
integracji

w

Nasielsku.

zawodowej

i

Rada

inspiruje

społecznej

osób

niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniuje projekty
uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków
dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto w dniu 23 czerwca 2014 r. zarządzeniem Starosty Nowodworskiego
powołany został Zespół do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2015 -2020, w którego składzie uwzględniono udział
przedstawicieli organizacji pozarządowych jako podmiotów wspierających działania
samorządu w zakresie planowania i rozwoju polityki społecznej na terenie powiatu
nowodworskiego.

Wolontariat

Od 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim działa Powiatowe Centrum Wolontariatu. Dotychczas wolontariusze
pracowali łącznie z 3 rodzinami zastępczymi zaś 2 dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej korzystała z pomocy w nauce języka angielskiego. Z jednym z dzieci,
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, wolontariusz wykonywał ćwiczenia
usprawniające, korygujące postawę ciała. Jeden z Wolontariuszy zorganizował
w Gminnym

Ośrodku

niepełnosprawnych, wziął

Kultury

w

Pomiechówku

zabawę

dla

dzieci

także udział w programie pt: „Nasz Nowy Dom”

prowadzonym przez Panią Katarzynę Dowbor, która remontowała budynek
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placówki opiekuńczo wychowawczą typu rodzinnego w której przebywało 8 dzieci
w wieku 12-18.
Wolontariusze uczestniczyli również jako forma wsparcia dla beneficjentów projektu
w wyjazdach do kina, teatru, na kręgle z osobami w wieku 15-17 lat będącymi
uczestnikami projektu „Czas na aktywność” a także wspierali Powiatowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych.
W ramach działań wolontarystycznych na uwagę zasługuje grupa młodzieży
z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim. Działa jakie
podejmują ujęte zostały w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

Inne praktyki

W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych, od kilku lat Starostwo
Powiatowe w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
„PROMIEŃ” oraz Domem Pomocy Społecznej w Nasielsku, korzysta z kartek
okolicznościowych wykonywanych przez podopiecznych DPS. Jest to nie tylko
forma współpracy z podmiotem pozarządowym i sposób na minimalizowanie
kosztów zakupu kartek świątecznych, ale przede wszystkim docenienie twórczości
osób niepełnosprawnych i radość dla autorów prac.
Na podstawie informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek organizacyjnych
powiatu nowodworskiego, ustalono, że jednostki te coraz częściej realizują swoje
działania przy udziale organizacji bądź wspierają podmioty pozarządowe
w realizacji ich założeń statutowych. Poniżej przykłady współdziałania.
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Jednostka organizacyjna

Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1
ul. Górska 39
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

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

Zakres współpracy
-

udział wolontariuszy
Świątecznej Pomocy;

-

współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem – organizowanie
zbiórek artykułów spożywczych, odzieży i artykułów szkolnych.
Wsparcie w przekazywaniu pomocy materialnej najuboższym
uczniom szkoły. Udział w konkursach PCK,

-

współpraca z Regionalnym
Krwiolecznictwa;

-

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

-

udział w projekcie Fundacji Państwo Obywatelskie „Szkoła
Zawodowych Perspektyw”, w ramach którego m.in. dwie
nauczycielki ukończyły szkolenie przeprowadzone przez
Studium Prawa Europejskiego;

-

współuczestnictwo w projekcie organizowanym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej (CEO) Patrz i zmieniaj;

-

współpraca z Mazowieckim OHP – przeprowadzenie w klasach
maturalnych badania metodą Kwestionariusza Zainteresowań
Zawodowych;

-

współpraca z Polską Akcją Humanitarną (PAH);

-

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, na które zostali zaproszeni podopieczni
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz wyjazd z przedstawieniem
do Domu Opieki w Krubinie;

-

promocja współpracy na stronie internetowej ZSZ nr 1 oraz na
fanpage’u.
WOLONTARIAT

-

współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu z Nowodworskim
Ośrodkiem Kultury - pomoc w przygotowaniu puszek WOŚP,
udział w kweście na rzecz WOŚP;

-

zbiórka zabawek, książek i odzież dla wychowanków Zespołu
Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim;

-

wolontariat wakacyjny ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych
GNIAZDO
oraz
AIESEC
/studencki
wolontariat
międzynarodowy przy UW/;

-

współpraca ze Stowarzyszeniem „Skorupiaki” opiekującym się
dziećmi chorymi na nowotwory;

-

współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych – pomoc w
organizowaniu imprez okolicznościowych takich jak Dzień Białej
Laski, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Spotkanie
wielkanocne;

w

XXIII

finale

Centrum

Wielkiej

Orkiestry

Krwiodawstwa

i

-

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

-

świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie LIDL;

-

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

-

udział w akcji Szlachetna paczka - pomoc w skompletowaniu
paczki dla samotnej starszej mieszkanki Pomiechówka;

Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Nasielsku
ul. Tadeusza Kościuszki 25,
05-190 Nasielsk

nawiązanie współpracy z Unicef – promowanie działalności
Unicef na rzecz pokrzywdzonych dzieci na całym świecie.
Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych
„PROMIEŃ” VIII Festiwalu „PROMIEŃ” – Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych - udostępnienie ogrodu terapeutycznego
Domu Pomocy Społecznej oraz zaplecza niezbędnego do
zrealizowania działania.
Współpraca z:

Placówka Opiekuńczo –
Wychowawcza typu
rodzinnego
w Cegielni Kosewo

-

Stowarzyszeniem
Rodzicielstwa
Zastępczego
Powiatu
Nowodworskiego "GNIAZDO" – wzajemne promowanie
działalności i współorganizowanie wydarzeń o charakterze
kulturalnym i okolicznościowym;

-

Fundacją Przyjaciółka z Warszawy – udział dzieci w kongresie na
rzecz rodzicielstwa zastępczego;

-

Constantin Entertaiment Spółka z o.o. w Warszawie – pomoc w
remoncie poddasza I parteru budynku placówki w Cegielni
Kosewo.
Współpraca z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie:

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im.
Gen. Władysława
Sikorskiego
ul. Ogrodnicza 6
05-180 Pomiechówek

-

propagowania działalności prozdrowotnej poprzez udział
uczniów klas trzecich w szkolnych eliminacjach Ogólnopolskiej
Olimpiady Promocji Zdrowego stylu życia PCK,

-

propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania
pierwszej pomocy poprzez udział uczniów klas pierwszych
etapie okręgowym XXII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK,

-

wolontariat w zakresie wsparcia materialnego uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w postaci
wyprawki szkolnej;

-

działania na rzecz schroniska dla zwierząt Fundacji „Przyjaciele
Braci Mniejszych” w Nowym Dworze Mazowieckim – zbiórka
żywności, koców;
Współpraca z:

-

Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości z Pułtuska,
Płońska i Nowego Dworu Mazowieckiego - przygotowanie
zawodowe młodocianych pracowników;

-

Parafialnym Kołem Akcji Katolickiej w Pomiechowie przygotowanie stoiska na parafialno-samorządowych dożynkach,
spektaklu słowno-muzycznego z okazji 96-tej Rocznicy
Odzyskania Niepodległość oraz udział w obchodach świąt;

-

Klubem Sportowy
sportowej;

Wkra

-

udostępnianie

infrastruktury
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-

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

-

Domem Dziecka w Chotomowie – zbiórka pieniędzy na
bożonarodzeniowe prezenty;

-

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

-

Towarzystwem Nasz Dom - przeprowadzenie akcji „Góra
Grosza”.
Ponadto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:
-

uczestniczył w ogólnopolskim w programie profilaktycznym:
„Mam Haka na Raka” - przeprowadzenie lekcji dla
gimnazjalistów w Pomiechówku i Nowym Dworze Mazowieckim
oraz uczniów szkoły;

-

zorganizował koncert charytatywny, z którego dochód został
przeznaczony na dalsze leczenie i rehabilitację ucznia Marcina
Bieleckiego.
Szkoła podejmuje współpracę w formie pozafinansowej poprzez
współorganizowanie działań o charakterze kulturalnym, sportowym
oraz obchodów świąt i rocznic z organizacjami:

Zespół Placówek
Edukacyjnych
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

-

Polski Związek Niewidomych – Koło w Nowym Dworze
Mazowieckim,

-

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Dom Rodzinny w Nowym
Dworze Mazowieckim,

-

Fundacja Pomocy Dotkniętym Autyzmem „Otworzyć Autyzm”,

-

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Nowym Dworze Mazowieckim,

-

Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Współpraca Nowodworskiego Centrum Medycznego z organizacjami
pozarządowymi przejawiała się poprzez:
Nowodworskie Centrum
Medyczne
ul. Miodowa 2
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
ul. Bohaterów Modlina 40
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki
Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku
ul. Lipowa 10
05-190 Nasielsk

-

zabezpieczanie
sportowym;

-

współorganizację szkoleń dla młodzieży szkolnej z zakresu
ratownictwa medycznego;

-

udzielanie wsparcia przy organizacji spotkań i imprez masowych
przy udostępnianiu posiadanej infrastruktury i środków
technicznych.

wydarzeń

o

charakterze

kulturalnym

i

Poradnia współpracuje również ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa
Zastępczego Powiatu Nowodworskiego "GNIAZDO". W ramach
działania rodzice zastępczy oraz dzieci i młodzież pozostająca pod
ich opieką korzystają z konsultacji i terapii psychologicznej.
ZSZ w Nasielsku Placówka
pozarządowym poprzez:
-

udziela

wsparcia

organizacjom

działania szkolnego Koła Caritas – przekazywanie paczek
żywnościowych, zbiórka żywności, odzieży używanej, pieniędzy,
pomoc w realizacji programu „Zdrowa Majówka”, w organizacji
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gier i zabaw podczas Dnia Dziecka i Dnia Nasielska;
-

nieodpłatne udostępnianie hali sportowej dla Klubu Sportowego
„Żbik” oraz na potrzeby organizacji dekanalnego turnieju
ministrantów dekanatu nasielskiego w piłkę nożną, organizację
Powiatowego Turnieju Tenisa stołowego czy zajęć Uniwersytetu
III Wieku w Nasielsku;

-

przeprowadzenie kwesty na rzecz XXI finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy;

-

udział uczniów szkoły w Regionalnym konkursie piosenki
turystycznej w Ciechanowie organizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Schronisk Młodzieżowych;

-

udział uczniów i nauczycieli szkoły w projekcie „Nowy wymiar
zawodu” organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji
lokalnej w Warszawie.

3. PODSUMOWANIE
Sprawozdanie powstało na podstawie informacji cząstkowych przygotowanych
przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu.
Podsumowując współpracę w 2014 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) 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 społeczny;
3) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
4) ratownictwo i ochrona ludności oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne;
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Analiza

dotychczasowych

działań

samorządu

powiatu

we

współpracy

z organizacjami pozarządowymi pozwala na wskazanie nie tylko właściwych
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praktyk, ale odsłania również obszary, które należy wesprzeć w ramach
współdziałania.
Część organizacji wykazuje zainteresowanie i potrzebę pomocy w dostosowaniu
prowadzonej dokumentacji do obowiązujących regulacji prawnych, dlatego
kontynuowana będzie praktyka udzielania instrukcji w tym zakresie, pomocy
w tworzeniu ofert realizacji zadania publicznego oraz powoływaniu nowych
podmiotów pozarządowych. W miarę możliwości, zorganizowane zostaną też
spotkania szkoleniowe w zakresie obowiązujących regulacji prawnych i obowiązków
z nich wynikających.
Kontynuowane będą też działania zachęcające organizacje do aktualizacji danych
zawartych na stronie internetowej powiatu, szukania nowych obszarów współpracy
i promocji dobrych praktyk.

Opracowanie:
Hanna Górska
Zespół Promocji i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
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