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I. INFORMACJE OGÓLNE
Dokumentem strategicznym wskazującym w 2010 roku najważniejsze cele,
zasady,

formy

i

obszary

współpracy

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

z sektorem pozarządowym jest „Program współpracy Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2010” przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/425/09
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009 roku.
Podejmowanie wspólnych działań wynikało nie tylko z obligatoryjnych
zapisów ustawowych, ale przede wszystkim z chęci wspierania oszczędnego,
rzetelnego i racjonalnego wykonywania zadań zleconych przez organizacje
pozarządowe. Zakres działań podejmowanych w ramach realizacji zadań publicznych
był dosyć szeroki, co wynikało z wielu ciekawych propozycji przedstawianych przez
organizacje mające niewątpliwie doświadczenie i bliższy kontakt z grupami osób
potrzebujących wsparcia czy też chcących aktywnie spędzać czas wolny.
Budowanie partnerstwa opierającego się na zasadach przytoczonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest procesem trudnym.
Zauważa się, że potencjał sektora pozarządowego jest coraz bardziej
wykorzystywany. Wola podejmowania wspólnych działań świadczy o zdobyciu
zaufania do potencjalnych partnerów.
Zgodnie z założeniami Programu, współpraca przebiegała w formie finansowej
oraz pozafinansowej. Przedmiotem współpracy finansowej samorządu z podmiotami
uprawnionymi do składania ofert była realizacja zadań publicznych w zakresie:
1) pomocy społecznej,
2) ochrony zdrowia – przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki
uzależnień,
3) nauki, oświaty i wychowania,
4) kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
5) kultury i sztuki,
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
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W roku 2010 zadania publiczne zlecano w formie otwartego konkursu ofert,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także
z pominięciem procedury konkursowej.

II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
W roku 2010 realizacja zadań publicznych, będących zadaniami własnymi
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – wykonywanymi przez organizacje i inne
podmioty pozarządowe – miała charakter wsparcia oraz w jednym przypadku
powierzenia.

Kwoty

dotacji

przedstawione

poniżej

są

pomniejszone

o niewykorzystane środki, które zostały zwrócone do budżetu miasta.
Tabela nr 1. Wysokość dotacji w poszczególnych obszarach współpracy.
Kwota przekazana na realizację
zadań publicznych

L.p.

Obszary współpracy

1.

Pomoc społeczna

200.730,69 zł

2.

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie
patologiom społecznym i profilaktyka
Nauka, oświata i wychowanie

544.459,98 zł

4.

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu,
turystyki i rekreacji

100.850,00 zł

5.

Kultura i sztuka

52.887,32 zł

6.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

21.600,00 zł

3.

42.150,00 zł

Razem

962.677,99 zł

Zamieszczony poniżej wykres obrazuje udział procentowy poszczególnych obszarów
w ogólnym dofinansowaniu z budżetu na realizację zadań publicznych przez podmioty
niezaliczane do sektora finansów publicznych.
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Wykres nr 1. Procentowy wskaźnik dotacji poszczególnych obszarów współpracy.

1. Ewaluacja zadań publicznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
zlecanych organizacjom pozarządowym
W 2010 roku realizacja zadań publicznych zlecanych do realizacji podmiotom
sektora pozarządowego – miała najczęściej charakter wsparcia. Zatem organizacje były
zobowiązane do wnoszenia finansowych środków własnych, których wysokość została
przedstawiona w sprawozdaniach końcowych z realizacji poszczególnych zadań
publicznych. W jednym przypadku zadanie miało charakter powierzenia, tj. zadanie
dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjów. Poniższe tabele przedstawiają wykaz środków finansowych
pochodzących z budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz środków własnych
organizacji realizujących poszczególne zadania.
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Tabela nr 2. Zadania z zakresu pomocy społecznej.
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa zadania
Działania mające na celu zapewnienie
całodobowego schronienia, posiłków oraz
niezbędnego wyposażenia osobom
bezdomnym, a także prowadzenie działań
pomocowych mających na celu
przywracanie do życia w naturalnym
środowisku lub rodzinie osób objętych
pomocą – prowadzeniu schroniska dla
bezdomnych
Prowadzenie działań polegających na
rozwijaniu środowiskowych form wsparcia
mających na celu integrację,
usamodzielnienie się osób
niepełnosprawnych poprzez używanie
przedmiotów przeznaczonych dla osób
niewidomych i słabowidzących z terenu
miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Prowadzenie działań polegających na
rozwijaniu środowiskowych form wsparcia
mających na celu integrację,
usamodzielnienie się osób głuchoniemych
z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Rozwój różnorodnych form integracji
społecznej osób starszych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, działania
aktywizujące i wspierające środowisko
seniorów
Prowadzenie działań polegających na
świadczeniu usług socjalnych, mających
na celu integrację kobiet po mastektomii
z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
oraz korzystanie z prelekcji specjalistów
i innych form profilaktyki
Prowadzenie działań mających na celu
edukację i poradnictwo diabetologiczne oraz
propagowanie zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców miasta Tomaszowa
Mazowieckiego

7.

Prowadzenie działań polegających na
świadczeniu usług socjalnych, mających
na celu popularyzację działań promujących
honorowe krwiodawstwo, integrowanie
środowiska krwiodawców oraz wspieranie
osób z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego potrzebujących pomocy,
zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych
potrzeb

8.

Działania na rzecz integracji i zwiększenia
uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym na terenie miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
OGÓŁEM

Nazwa podmiotu

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

Kwota ogólna

Środki
własne

Dotacja

170 647,48

140 000,00

30 647,48

18 204,81

5 000,00

13 204,81

Polski Związek Głuchych

7 050,69

5 730,69

1 320,00

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

44 855,58

10 000,00

34 855,58

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Amazonek

20 534,30

7 000,00

13 534,30

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Oddział Miejsko-Powiatowy

27 556,43

7 000,00

20 556,43

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków
Koło Miejskie Nr 2

18 707,98

5 000,00

13 707,98

Polski Czerwony Krzyż

8 702,26

8 000,00

702,26

40 105,14

12 000,00

28 105,14

1 109,02

1 000,00

109,02

357 473,69

200 730,69

156 743,00

Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe Nr 21

Związek Harcerstwa
Polskiego
Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe Nr 21
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Tabela nr 3. Zadania z zakresu ochrony zdrowia.
L.p. Nazwa zadania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Prowadzenie działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracją społeczną osób
uzależnionych od alkoholu i ich bliskich z
terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
wraz z prowadzeniem programów
profilaktycznych skierowanych do osób
borykających się z problemami
alkoholowymi, wychodzących z choroby
Działania profilaktyczne polegające na
grupowym i indywidualnym wspieraniu osób
uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu
Prowadzenie profilaktycznej działalności
w formie punktu konsultacyjno –
informacyjnego dla młodzieży pozaszkolnej
i osób dorosłych oraz ich bliskich w zakresie
przeciwdziałania narkomanii
Prowadzenie działalności edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Prowadzenie działalności edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii dla
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz
osób dorosłych z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic
środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Nazwa podmiotu

Dotacja

Środki
własne

Abstynenckie Stowarzyszenie
Klubu Wzajemnej Pomocy
„Ala”

89 628,96

71 000,00

18 628,96

Stowarzyszenie Abstynenckie
„Azyl”

104 623,31

71 000,00

33 623,31

Stowarzyszenie Pomocy
"Arka Noego"

16 738,72

15 000,00

1 738,72

Stowarzyszenia Pomocy
"Arka Noego"

40 793,06

20 000,00

20 793,06

Fundacja "Aby nikt nie
zginął"

33 019,06

29 999,98

3 019,08

Stowarzyszenie Pomocy
"Arka Noego"

30 205,45

25 000,00

5 205,45

103 781,67

67 000,00

36 781,67

18 400,69

18 000,00

400,69

43 498,96

37 000,00

6 498,96

Abstynenckie Stowarzyszenie
Klubu Wzajemnej Pomocy
„Ala”

10 667,95

10 000,00

667,95

WKCH Społeczność
Chrześcijańska „TOMY”

22 563,04

11 500,00

11 063,04

Polski Czerwony Krzyż

2 184,99

2 000,00

184,99

Polski Czerwony Krzyż

10 724,68

10 000,00

724,68

Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Prowadzenie świetlic środowiskowo integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Niepełnosprawnych
miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Związek Harcerstwa
Polskiego

Rozwój form profilaktyczno –
wychowawczych i artystycznych wśród
8.
młodzieży z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym w ramach grupy rozwoju osob.
Prowadzenie działań o charakterze
profilaktycznym i edukacyjno –
integracyjnym w zakresie docierania
do środowisk lokalnych ze szczególnym
9. uwzględnieniem nieformalnych grup dzieci
i młodzieży oraz ich rodzin, przebywających
na ulicach, w blokowiskach miasta,
przedstawieniu możliwych form wsparcia
i zorganizowaniu czasu wolnego
Prowadzenie szkolenia dla nauczycieli
przedszkoli, szkół podstawowych i
10.
gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej

Kwota ogólna
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Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci
i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa
11.
Mazowieckiego z rodzin niewydolnych
wychowawczo w ich środowisku

WKCH Społeczność
Chrześcijańska „TOMY”

17 009,65

10 000,00

7 009,65

Fundacja Hipoterapia
"Mogę Więcej"
*dotacja przekazana z
pominięciem otwartego
konkursu ofert

4 860,87

4 160,00

700,87

850,00

800,00

50,00

Fundacja „N.S.J. – Rodzina”

32 162,54

11 500,00

20 662,54

Uczniowski Klub Sportowy
„13 JOKER”

1 700,00

1 500,00

200,00

Miejski Ośrodek Kultury

5 903,67

4 000,00

1 903,67

Ośrodek Kultury TKACZ

4 481,84

4 000,00

481,84

Dzielnicowy Ośrodek
Kultury

4 368,45

3 000,00

1 368,45

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Pływackie
"TS Pływak"

17 103,40

2 179,00

14 924,40

Stowarzyszenie "Koinonia"

67 216,62

19 997,00

47 219,62

Fundacja "N.S.J.-Rodzina"

102 100,53

46 000,00

56 100,53

Klub Sportowy ASTER

10 462,75

5 000,00

5 462,75

Związek Harcerstwa
Polskiego

21 375,74

14 000,00

7 375,74

Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiatowy

82 826,31

24 824,00

58 002,31

9 894,08

6 000,00

3 894,08

909 146,99

544 459,98

364 687,01

Fundacja Hipoterapia
"Mogę Więcej"
*j.w.

Organizacja wypoczynku w okresie ferii
zimowych dzieci i młodzieży z terenu miasta
12.
Tomaszowa Mazowieckiego z elementami
profilaktyki uzależnień

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
13. z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
z elementami profilaktyki uzależnień

Stowarzyszenie Abstynenckie
„Azyl”
OGÓŁEM

Tabela nr 4. Zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania.
L.p.

Nazwa zadania

1.

Aktywizacja i integracja społeczna osób
starszych, stymulowanie ich rozwoju
osobowego oraz psychicznej i fizycznej
sprawności poprzez prowadzenie działalności
edukacyjnej, włączeniu do kształcenia
ustawicznego działalności kulturalnej,
twórczej i krajoznawczo – turystycznej,
a także propagowanie zdrowego stylu życia

2.

Realizowanie programów dotyczących
wychowania patriotycznego i wychowania
w duchu społeczeństwa obywatelskiego,
podtrzymywania tradycji narodowej
OGÓŁEM

Nazwa podmiotu

Tomaszowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

67 663,14

27 000,00

40 663,14

Związek Harcerstwa
Polskiego

8 915,66

6 000,00

2 915,66

Związek Strzelecki „Strzelec”

7 823,37

5 150,00

2 673,37

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych

4 481,77

4 000,00

481,77

88 883,94

42 150,00

46 733,94
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Tabela nr 5. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji.
L.p.

1.

2.

3.

Nazwa zadania

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
dla mieszkańców miasta

Wspieranie działań w zakresie
upowszechniania turystyki i rekreacji

Organizacja współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów

Nazwa podmiotu

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej

105 758,45

34 000,00

71 758,45

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

3 304,63

3 000,00

304,63

Powiatowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

6 260,03

2 850,00

3 410,03

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych

1 101,27

1 000,00

101,27

Klub Sportowy "Aster"

7 387,60

2 500,00

4 887,60

Towarzystwo Przyjaciół
Tomaszowa Mazowieckiego

2 042,65

1 000,00

1 042,65

Klub Sportowy "Amber"

15 291,56

4 000,00

11 291,56

Związek Harcerstwa
Polskiego

11 070,46

7 500,00

3 570,46

Miejski Szkolny Związek
Sportowy
*zadanie powierzone

45 000,00

45 000,00

0,00

197 216,65

100 850,00

96 366,65

OGÓŁEM

Tabela nr 6. Zadania z zakresu kultury i sztuki.
L.p. Nazwa zadania

1.

Wspieranie i realizacja przedsięwzięć
artystycznych, a w szczególności festiwali,
warsztatów, koncertów muzycznych,
konkursów i przeglądów imprez kulturalnych

2.

Organizacja i wdrażanie powszechnych,
amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów obejmujących wystawy,
warsztaty i plenery

3.

42 809,54

18 000,00

Środki
własne
24 809,54

2 205,57

2 000,00

205,57

Stowarzyszenie Amatorów
Plastyków

8 213,45

6 828,32

1 385,13

Tomaszowskie
Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych

1 998,27

1 500,00

498,27

9 356,77

1 500,00

7 856,77

21 432,86

10 000,00

11 432,86

Nazwa podmiotu
Miejski Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Kultury
Wspieranie realizacji przedsięwzięć
artystycznych związanych z ustanowionym
przez Sejm RP roku 2010 "Rokiem
Chopinowskim", a w szczególności festiwali,
koncertów, zajęć edukacyjno-kulturalnych
Miejski Ośrodek Kultury
w ramach promocji dorobku genialnego
kompozytora, ale także budowanie wizerunku
miasta i jego mieszkańców przez pryzmat
niekwestionowanego geniusza Chopina Polaka jako wartości uniwersalnej
i ogólnopolskiej

Kwota ogólna

Dotacja
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4.

Polskie Towarzystwo
Historyczne
Wspieranie działalności wydawniczej na rzecz
*dotacja przekazana
promocji miasta oraz jego historii
z pominięciem otwartego
konkursu ofert

5.

Edukacja regionalna dzieci i młodzieży

Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Żydów

OGÓŁEM

6 759,00

6 559,00

200,00

7 500,00

6 500,00

1 000,00

100 275,46

52 887,32

47 388,14

Tabela nr 7. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
L.p. Nazwa zadania

1.

2.

3.

Nazwa podmiotu

Zabezpieczenie akwenów wodnych na terenie
miasta i zapewnienie bezpieczeństwa osób
wypoczywających nad wodami,
podejmowanie działań profilaktycznych
i promujących bezpieczeństwo na wodach
oraz ratownictwo wodne na szczeblu
lokalnym i krajowym
Prowadzenie profilaktycznej działalności
w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauka
bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz
popularyzacja sportów motorowych
i rowerowych
Prowadzenie profilaktycznej działalności
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
wśród dzieci, młodzieży i wolontariuszy

Kwota ogólna

Dotacja

Środki
własne

Powiatowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

36 923,45

9 600,00

27 323,45

Automobilklub
Tomaszowski

10 524,05

7 000,00

3 524,05

9 253,25

5 000,00

4 253,25

56 700,75

21 600,00

35 100,75

Polski Czerwony Krzyż

OGÓŁEM

Zadania publiczne zlecone do realizacji w 2010 roku podmiotom pozarządowym
zostały rozliczone poprawnie, zgodnie z zawartymi umowami. Warunkiem akceptacji
rozliczenia było złożenie prawidłowego sprawozdania końcowego, które wskazywało
na zgodność osiągniętych celów z założeniami zawartymi w ofertach, zarówno pod
względem merytorycznym, jak i finansowym.
Obecnie trwa postępowanie kontrolne wobec Stowarzyszenia Pomocy „Arka
Noego” Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, które w poprzednim roku realizowało
trzy zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia. W wyniku powyższej kontroli
stwierdzono częściowe nieprawidłowości w wykonywaniu poszczególnych działań.
Zespół kontrolny jest w trakcie przygotowywania wystąpienia pokontrolnego,
w którym zostaną wskazane faktyczne nieprawidłowości i zalecenia pokontrolne.
Pozostałe zadania zostały uznane za prawidłowo rozliczone i zaakceptowane przez
zleceniodawcę.
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2. Aktywność organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku
publicznego w realizacji zadań własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Prezydent Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

w

roku

2010

ogłosił

i przeprowadził procedurę konkursową w zakresie zlecenia łącznie 34 zadań
publicznych, w tym:
• 26 z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
•

8 z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.

Na realizację tych zadań uprawnione podmioty złożyły łącznie 91 ofert, z czego:
• 55 z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
• 36 z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
W wyniku weryfikacji ofert zawarto łącznie 62 umowy na realizację zadań
publicznych z podmiotami ubiegającymi się o dotację, w tym:
• 45 z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
• 17 z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
W roku 2010 wpłynęła jedna oferta podmiotu uprawnionego złożona z własnej
inicjatywy. Zadanie przedstawione w ofercie przez Stowarzyszenie im. Marii
Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom z siedzibą w Katowicach
było zgodne z założeniami Programu współpracy, jednak z uwagi na rozpatrzenie
konkursu w tym zakresie we wcześniejszym terminie, odrzucono ofertę, zachęcając
jednocześnie do złożenia wniosku na rok następny.
Na wniosek 2 organizacji pozarządowych, uznając celowość realizacji
zaproponowanych zadań publicznych, Prezydent Miasta zlecił łącznie 3 zadania
z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadania te spełniały przesłanki ustawowe,
tj. były o charakterze lokalnym, wysokość dofinansowania nie przekroczyła
jednorazowo 10.000,00 zł, jednocześnie zadania zrealizowano w okresie krótszym
niż 90 dni. Łączna wartość przyznanych dotacji w powyższym trybie wyniosła
11.519,00 zł, co stanowi 1,20 % całości dotacji przekazanych na realizację zadań
publicznych podmiotom III sektora.
Do współpracy finansowej w 2010 roku przystąpiło 37 podmiotów
uprawnionych do składania ofert na realizację zadań publicznych.
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Wykres nr 2. Wykaz podmiotów uprawnionych do składania ofert.

Całkowity wkład finansowy wykonania zadań publicznych miasta Tomaszowa
Mazowieckiego w 2010 roku, zlecanych do realizacji organizacjom i innym
podmiotom pozarządowym wyniósł 1.709.697,48 zł, z tej kwoty:
• wydatki poniesione ze środków budżetu miasta (dotacje): 962.677,99 zł,
• udział środków własnych organizacji 747.019,49 zł.
Wykres nr 3. Procentowy udział środków finansowych wydanych na zadania publiczne.
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Ważnym aspektem w realizacji działań na rzecz sfery pożytku publicznego jest
wkład rzeczowy i osobowy. Należy bowiem zaznaczyć, iż nie wszystkie działania
związane są z wydatkami finansowymi, ale przede wszystkim z dużym wkładem pracy
społecznej osób zaangażowanych w realizację podejmowanych przedsięwzięć.
Nie da się wyliczyć czasu poświęconego pracy społecznej wolontariuszy, którzy
poświęcając się często kosztem innych obowiązków, przyczynili się do poprawy
wizerunku miasta, polepszenia sytuacji życiowej osób tego wymagających czy też
zadbali o zwiększenie atrakcyjności imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych.
Dokonując oceny Programu współpracy, zwrócono uwagę na poziom uzyskania
przez poszczególne organizacje rezultatów zakładanych na etapie tworzenia ofert,
które w efekcie wskazywały na standard wykonania zadania. Według sprawozdań
końcowych z realizacji zadań priorytetowych składanych przez organizacje, można
stwierdzić, iż wykonane zadania miały istotny wpływ na poprawę dostępu
mieszkańców do działalności edukacyjnej, profilaktycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
i innej wynikającej z prowadzonych działań.
3. Adresaci zadań publicznych zrealizowanych w 2010 roku.
Monitorując poszczególne etapy współpracy pomiędzy sektorem publicznym
i pozarządowym zweryfikowano szacunkową liczbę beneficjentów poszczególnych
programów. Przedstawia się to następująco:
Tabela nr 8. Liczba osób objętych działaniami podczas realizacji zadań publicznych.
L.p.

Obszar współpracy

Szacunkowa
liczba adresatów

1

Pomoc społeczna

5.800

2

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie patologiom społecznym
i profilaktyka

6.500

3

Nauka, oświata i wychowanie

1.000

4

Kultura fizyczna, sport, turystyka i rekreacja

8.380

5

Kultura i sztuka

5.225

6

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

2.500
Ogółem

29.405
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Trudno jest dokonać jednolitej charakterystyki osób objętych działaniami.
Charakter niektórych zadań pozwala na objęcie działaniami licznej grupy odbiorców,
np. prelekcje profilaktyczne, imprezy kulturalne, zawody rekreacyjne organizowane
dla mieszkańców miasta. Czasem specyfika realizowanego projektu pozwalała na
zaangażowanie dużej liczby osób. Przy ewaluacji wskaźnika dotyczącego liczby
beneficjentów przede wszystkim wzięto pod uwagę różnorodność realizowanych
zadań. Ze względu na szeroki zakres odbiorców, najwyższą liczbę adresatów
projektów wykazano w obszarze kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji (8.380
osób) oraz ochrony zdrowia (6.500 osób).
Jednocześnie należy pamiętać, że ogólna liczba beneficjentów może być
znacznie wyższa, choćby ze względu na pośredni charakter niektórych działań.
Dotyczy to np. przekazywania informacji w formie ulotek przypadkowym
przechodniom, czy też prowadzenie happeningowej formy realizacji zadania, podczas
której nie da się zliczyć faktycznych odbiorców.

III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W

Programie

współpracy

Gminy

Miasto

Tomaszów

Mazowiecki

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2010 wskazano również konieczność podejmowania działań, choć
nie związanych z finansowaniem, lecz równie istotnych dla realizacji zamierzonego
celu, polegającego na zbudowaniu partnerstwa między samorządem a sektorem
pozarządowym.
Forma współpracy pozafinansowej ma bardzo ważne znaczenie dla realizacji
zadań własnych samorządu. O ile działania finansowe pozwalają na wykonanie wielu
zadań, o tyle w realizacji całego projektu niezwykle ważna jest dobra organizacja oraz
wyrobienie takiej platformy porozumienia, która pozwoli na osiągnięcie najwyższego
poziomu założonych rezultatów.
Wykazane formy współpracy pozafinansowej w rocznym programie miały
charakter organizacyjny, konsultacyjny, informacyjny i promujący rozwój działalności
lokalnej.
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Mając na uwadze troskę o rzetelne wykonywanie zadań publicznych,
polepszenie jakości współpracy oraz uwzględniając bardzo ważną rolę organizacji
społecznych w określaniu kierunków działań skierowanych do mieszkańców
Tomaszowa Mazowieckiego, w ramach Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim, podjęto kontynuację prowadzenia Centrum Dialogu
Społecznego i Wolontariatu z tymczasową siedzibą w Zespole Szkół Gimnazjalnych
przy ul. Stolarskiej 21/27. Docelowym miejscem dla Centrum jest obecnie
remontowany budynek byłego Sądu Rejonowego na Placu Kościuszki (kamienica
rodziny Knothe).
W 2010 roku w Centrum skupiono przede wszystkim działania związane
m.in. z:
 koordynowaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 przygotowaniem projektów dokumentów dotyczących NGO,
 prowadzeniem platformy współpracy lokalnych organizacji pozarządowych
w zakresie realizacji wspólnych działań poprzez tworzenie partnerstw
branżowych i projektowych,
 organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych,
 organizowaniem szkoleń dla organizacji pozarządowych (przeprowadzono
6 spotkań szkoleniowych),
 upowszechnianiem informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania
podmiotów III sektora,
 podejmowaniem działań w zakresie systematycznej analizy potrzeb organizacji
pozarządowych i przygotowaniem instrumentów pomocy,
 prowadzeniem „kalendarza imprez” przygotowywanych przez organizacje
umożliwiającego koordynację terminów, zasobów i współpracy,
 kreowaniem kierunków rozwoju wolontariatu oraz możliwości jego wspierania
przez organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe i inne podmioty.

Do zadań Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu należy również
koordynacja i obsługa administracyjna zespołów tematycznych jakimi są: Miejska
Rada

Działalności

Pożytku

Publicznego

w

Tomaszowie

Mazowieckim
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i Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego odbyła 11 spotkań i, jako
społeczny organ opiniodawczo – doradczy w zakresie dotyczącym sfery działalności
pożytku publicznego, zrealizowała następujące zadania, wcześniej wskazane w planie
działań na rok 2010:
 promowanie przekazywania 1% na rzecz lokalnych organizacji pożytku
publicznego;
 przeprowadzenie konsultacji z lokalnymi organizacjami pozarządowymi
i z Radą Sportu; konsultacje miały na celu poznanie działalności
tomaszowskich NGO i wypracowanie sposobu komunikowania się między
organizacjami pozarządowymi a Radą oraz niesienie pomocy organizacjom,
które tego potrzebują. Podczas konsultacji Rada zbierała także propozycje,
jakimi tematami może zająć się podczas swojej działalności;
 zainicjowanie wydania Informatora organizacji pozarządowych o podmiotach
działających w przestrzeni pożytku publicznego „Lokalni Niebanalni”;
 prowadzenie prac nad projektem uchwały w sprawie realizacji zadań w ramach
inicjatywy lokalnej i nad projektem Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2011;
 podejmowanie uchwał w sprawie wydania opinii i wnoszenia ewentualnych
uwag do projektów uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego,
dotyczących sfery działalności pożytku publicznego;
 upowszechnianie informacji o działalności społecznej.
Kontynuując działania podjęte w czerwcu 2009 roku, Młodzieżowy Zespół
Konsultacyjny – jako podmiot doradczy w zakresie tworzenia polityki młodzieżowej,
zajmował się m.in. współtworzeniem wielu imprez okolicznościowych o charakterze
profilaktyczno – integracyjny promujących zdrowy styl życia.
Działania podjęte przez Zespół w 2010 roku to:
 obchody Dnia Zakochanych w miesiącu lutym 2010 roku; zorganizowano
randkę w ciemno, konkursy z nagrodami, gry i zabawy dla młodzieży, karaoke
15
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i scenki komediowe; wspólnie z WKCh SCh TOMY przeprowadzono sondę
uliczną

na

temat

walentynek

oraz

zrealizowano

miniatury

filmowe

prezentowane podczas imprezy;
 obchody Dnia Dobrych Uczynków przypadającego na dzień 19 maja.;
zorganizowano happeningowe spotkania w przedszkolu nr 2 i 16, mające
na celu podkreślenie znaczenia dobrych uczynków wobec drugiego człowieka,
przyrody, zwierząt oraz promowanie zdrowego stylu życia, alternatywnych
form spędzania wolnego czasu, a także zachowania proekologicznego; obchody
miały na celu promowanie wzorcowych postaw obywatelskich i społecznych
oraz wolontariatu.
 udział przedstawicielek MZK w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” w Przedszkolu Nr 2 – czerwiec 2010 r.,
 organizacja Dnia Darmowego Przytulania na terenie miasta – czerwiec 2010 r.,
 udział MZK w III Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni”
– wrzesień 2010 r.,
 organizacja mikołajek w Przedszkolu Nr 5 w dniu 6 grudnia; w ramach akcji
przeprowadzono konkursy rysunkowe oraz zawody związane tematycznie
z obchodzonym świętem,
 uczestnictwo

w

projekcie

„Gwiazdka

łączy

pokolenia”

w

dniach

15 i 17 grudnia; zespół oraz dzieci i młodzież z tomaszowskich szkół
we współpracy z seniorami z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i

Inwalidów

oraz

Tomaszowskiego

Uniwersytetu

Trzeciego

Wiek

przygotowywał potrawy wigilijne dla osób bezdomnych oraz wykonywał
ozdoby choinkowe; celem akcji było wspieranie osób potrzebujących,
integracja międzypokoleniowa młodzieży i seniorów z terenu miasta wokół
problemu bezdomności i wykluczenia społecznego oraz kultywowanie
i przekazywanie tradycji regionalnych.
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Pozostałe działania w ramach współpracy pozafinansowej:
 Tomaszowskie Forum Trzeźwości zorganizowane w dniach 9 – 15 maja
2010

roku

odbyło

się

pod

hasłem

„W bezsilności silni”. Celem Forum było
skierowanie działań profilaktycznych do
osób współuzależnionych, aby wskazać im
kierunki
Forum

pomocy.
włączyły

Miejska

W
się:

Komisja

przygotowanie
Urząd

Miasta,

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej
Pomocy ALA, Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL, Stowarzyszenie Pomocy
ARKA NOEGO, Społeczność Chrześcijańska TOMY, Polski Czerwony Krzyż,
Ośrodek Szkolenia Kierowców SZÓSTKA, Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
W ramach Forum odbyły się debaty i szkolenia, msze i modlitwy
w tomaszowskich parafiach w intencji osób uzależnionych i ich bliskich,
spektakle

i

koncerty

profilaktyczne

dla

młodzieży

gimnazjalnej

i ponadgimnazjalnej, imprezy sportowo – rekreacyjne oraz bal abstynencki;
 W dniu 17 i 22 czerwca 2010 roku
przeprowadzono

akcję

sprzątania

Tomaszowa Mazowieckiego, w której
udział wzięły organizacje pozarządowe
oraz pracownicy Urzędu Miasta. Celem
tych

działań

wizerunku

było

miasta,

polepszenie
aby

turyści

odwiedzający Tomaszów w sezonie letnim wyjechali stąd z pozytywnymi
wrażeniami;
 „Tomaszów dla Powodzian” to akcja pomocowa zorganizowana w sierpniu,
skierowana do grupy osób z terenów popowodziowych wypoczywających
w Spale. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego włączył się w pomoc
w zorganizowaniu im czasu wolnego. W przygotowanie akcji włączyły się:
Urząd Miasta, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA,
Fundacja PROeM, Jednostka Strzelecka STRZELEC, Polski Czerwony Krzyż,
17
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Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO, Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Kino
„Włókniarz”,

Miejska

Biblioteka

Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury,
Ośrodek

Rehabilitacji

Dzieci

Niepełnosprawnych, Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Przedszkola nr 5 i nr
20. Program obejmował m.in. gry i
zabawy

sportowo

–

rekreacyjne

(zajęcia strzeleckie, przedszkolne, wspinaczkowe, aerobic), zajęcia edukacyjno
– kulturalne (komputerowe, teatralne seans filmowy, projekt „Cała Polska czyta
dzieciom”), ognisko integracyjne oraz zabiegi rehabilitacyjne;
 4 spotkania doradcze w miesiącu listopadzie na temat rozliczeń dotacji
i prowadzenia księgowości dla podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego. Współorganizatorem cyklu było Centrum Rozwoju i Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Ze szkolenia skorzystali przedstawiciele
14 podmiotów;
 „Akcja Nowelizacja”, czyli szkolenie z zakresu zmian w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zorganizowane w dniu
1 grudnia 2010 roku również we współpracy z Centrum OPUS. Celem
spotkania było uzyskanie wiedzy nt. wybranych zagadnień, dotyczących
uchwalania rocznych programów współpracy, konsultacji społecznych, zlecania
zadań

publicznych,

odpłatnej

działalności

statutowej

organizacji

pozarządowych oraz zasad zdobywania statusu i nadzór nad organizacjami
pożytku publicznego. 21 przedstawicieli tomaszowskich podmiotów III sektora
miało okazję poznać zasady ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów
ofert, zdobyć wiedzę na temat nowych możliwości finansowania działań
związanych z realizacją zadań publicznych. Bardzo istotnym elementem
spotkania było szczegółowe omówienie Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego
na rok 2011, dzięki czemu członkowie NGO poznali nowe możliwości
współpracy zarówno finansowej jak i pozafinansowej;
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 III Piknik Organizacji Pozarządowych „Lokalni Niebanalni” - impreza
mająca na celu promowanie wolontariatu oraz prezentację 40 organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
który odbył się 12 września. Motywem
przewodnim imprezy był Dziki Zachód.
Mieszkańcom

zapewniono

szereg

atrakcji bez względu na wiek. W
interaktywnej grze „Eldorado” wzięło
udział 440 osób. Rozlosowano wiele
cennych nagród. Młodzież wzięła udział w Miejskich Zawodach Sportowo –
Pożarniczych, a także w II Miejskich Zawodach Strzeleckich Młodzieży
Szkolnej. Chętni mogli sprawdzić swoją celność w II Mistrzostwach
Tomaszowa

Mazowieckiego

w

Rzucie

Podkową.

Dla

najmłodszych

zorganizowano zabawę plastyczną – „W krainie Manitou”, gdzie malowano
roześmiane totemy. Dzieci mogły również poszukać złota w piasku oraz
pomalować buzie. „Rusz fundusze” – porozmawiaj z ekspertem Centrum OPUS
–
dla

była

propozycją

starszych

uczestników

Pikniku.

Ogromnym

sukcesem

zakończyła

się

otwarta akcja pobierania krwi
– 30 chętnych osób oddało
łącznie

11 800

ml

krwi.

Przebadano także 115 kobiet
podczas otwartej akcji badań mammograficznych, co jest również dużym
osiągnięciem. Można było sprawdzić poziom ciśnienia tętniczego oraz poziom
cukru we krwi. W ciekawy i pomysłowy sposób prezentowały się na scenie
organizacje pozarządowe zachęcając tym samym Tomaszowian do większej
aktywności społecznej. Podczas Pikniku dokonano podsumowania kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz nagrodzono 10 „Miejsc Przyjaznych
Seniorom”. Imprezę wszystkim umilał koncert muzyki country w wykonaniu
Marka

Zarzyckiego.

Gwiazdą

Pikniku

był

zespół

Clezmer’s.
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Współorganizatorami Pikniku byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Abstynenckie
Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy ALA, Polski Czerwony Krzyż,
Polskie

Stowarzyszenie

Diabetyków

Oddział

Miejsko

–

Powiatowy,

Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL, Stowarzyszenie Amatorów Plastyków,
Tomaszowskie Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami, WKCh
Społeczność Chrześcijańska TOMY, Zarząd Miejski Związku OSP RP oraz
Liga Obrony Kraju;
 wydanie „Informatora o podmiotach działających w przestrzeni pożytku
publicznego w Tomaszowie Mazowieckim”. To publikacja, w której można
znaleźć

informacje

na

temat

lokalnych

organizacji,

zapoznać

się

z i ich pracą, pomysłami, danymi teleadresowymi i in.
Inicjatorem wydania Informatora jest Miejska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, spośród której
członków wybrano zespół redakcyjny odpowiedzialny
za zebranie całości materiałów niezbędnych do
publikacji, a także dokonanie korekty tych tekstów.
Sukcesem jest wydanie w dwutysięcznym nakładzie
publikacji, która przez wiele lat będzie służyła, jako
przewodnik

po

lokalnych

podmiotach

pozarządowych.

Inauguracja

zaprezentowania Informatora miała miejsce podczas III Pikniku Organizacji
Pozarządowych;

Dodatkowe działania pozafinansowe to m.in.:
 bieżąca aktualizacja elektronicznej bazy danych teleadresowych, dotyczących
organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Baza znajduje się na stronie internetowej
www.tomaszow-maz.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”, która stanowi
przede

wszystkim

narzędzie

służące

prowadzeniu

korespondencji,

powiadamianiu o różnego rodzaju spotkaniach;
 konsultowanie projektów aktów normatywnych;
 obejmowanie przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego patronatu
na prośbę współpracujących podmiotów działających w sferze pożytku
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publicznego. Doceniając zaangażowanie w pracę społeczną Prezydent
obejmował patronat nad organizowanymi imprezami o zasięgu lokalnym
i ogólnokrajowym. Ponadto w ramach tych imprez często fundowano nagrody,
a poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta pomagały w ich
organizacji;
 bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Urzędu Miasta i jednostek podległych
na różnego rodzaju uroczystości i spotkania informacyjne;
 wzajemne informowanie się o kierunkach działań; realizowano to w różny
sposób – informując poprzez media, korespondencję bezpośrednią oraz
w trakcie spotkań;
 na stronie www.tomaszow-maz.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz

na

stronie

www.ngo.pl

na

bieżąco

zamieszczano

informacje

o aktualnościach życia miasta i podejmowanych decyzjach (uchwały,
zarządzenia). Wiele informacji dotyczyło działań realizowanych przez
organizacje pozarządowe. Na bieżąco zamieszczano również ogłoszenia
konkursowe

Prezydenta

rozstrzygnięcia

tych

Miasta

konkursów

Tomaszowa
oraz

Mazowieckiego,

informacje

o

innych

a

także

źródłach

finansowania.
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