Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
za rok 2012

Tomaszów Mazowiecki, kwiecień 2013

WSTĘP
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą nr XIX/162/2011 Rady
Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie
przyjęcia

Programu

współpracy z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż
do

30

kwietnia

2013

roku

jest

zobowiązany

przedstawić

organowi

stanowiącemu sprawozdanie z realizacji tego Programu.
W rozdziale 10 Programu współpracy na rok 2012 został określony sposób
oceny jego realizacji, wraz z następującymi wskaźnikami:
 Liczba otwartych konkursów ofert,
 Liczba ofert złożonych na realizację zadań publicznych,
 Liczba umów zawartych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań
publicznych,
 Ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
 Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne,
 Wysokość

udzielonych

dotacji

w

poszczególnych

obszarach

zadaniowych,
 Stopień realizacji zakładanych rezultatów zadania przedstawionego
w składanych ofertach,
 Aktywność społeczna organizacji współpracujących przy realizacji zadań
priorytetowych.
WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, kontynuując wieloletnią współpracę
z podmiotami sektora pozarządowego, również w 2012 roku podjęła się
zlecaniu organizacjom społecznym zadań własnych, korzystając przy tym
z wielu form, zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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Przeważającą część zadań zlecono w trybie konkursowym, udzielając tym
samym wsparcia finansowego, niezbędnego

do realizacji zaplanowanych

działań.
W drodze otwartego konkursu ofert dwóm podmiotom powierzono zadania
publiczne, na których realizację przekazano środki na sfinansowanie
wszystkich wydatków bez angażowania środków własnych.
W dwóch przypadkach zlecono podmiotom pozarządowym zadania publiczne,
na podstawie ofert złożonych z inicjatywy organizacji, korzystając z trybu
uproszczonego (zgodnie z art. 19a ustawy).
Jednej organizacji przekazano do realizacji zadanie publiczne, zlecone
w drodze przetargu nieograniczonego. Jedna organizacja odstąpiła od
zawarcia umowy.
Na realizację zadań publicznych w roku 2012 Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki

ogłosiła

8

otwartych

konkursów

ofert

i

1

przetarg

nieograniczony, którymi objęła zadania z następujących obszarów:
 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 oświata i wychowanie,
 ochrona

zdrowia

–

zwalczanie

narkomanii

i

przeciwdziałanie

alkoholizmowi,
 pomoc społeczna,
 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
W roku sprawozdawczym zlecono łącznie 34 zadania publiczne z czego:
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zadań

z

zakresu

bezpieczeństwa

publicznego

i

ochrony

przeciwpożarowej,
 2 zadania z zakresu oświaty i wychowania,
 11 zadań z zakresu ochrony zdrowia,
 9 zadań z zakresu pomocy społecznej,
 2 zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji,
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 4 zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 1 zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego.
Na realizację zadań, zgodnie z trybem ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie złożono łącznie 78 ofert w tym:
 52 oferty z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
 26 ofert z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
Po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym zawarto
60 umów na realizację zadań publicznych w tym:
 44 umowy z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
 16 umów z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
17 ofert rozpatrzono negatywnie a 1 organizacja odstąpiła od podpisania
umowy.
W trybie odrębnych przepisów (ustawa – Prawo zamówień publicznych),
w drodze przetargu nieograniczonego 1 organizacji zlecono zadanie
publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
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Wykres nr 1. Liczba podmiotów uprawnionych do składania ofert.
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W 2012 roku zlecono zadania publiczne łącznie 34 podmiotom sektora
pozarządowego. Informacje przedstawione na powyższym wykresie mogą
świadczyć o tym, iż najpopularniejszą i najaktywniejszą formą prawną
podmiotów realizujących zadania w Tomaszowie Mazowieckim w obszarze
działalności pożytku publicznego są stowarzyszenia.
Spośród organizacji aplikujących o wsparcie finansowe, w 2012 roku po raz
pierwszy otrzymały dotacje 4 podmioty, tj.:
1) Ochotnicza Straż Pożarna Terenowa nr 1 Białobrzegi,
2) Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
3) Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna Impuls,
4) Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”.
W 2012 roku organizacje pozarządowe wydatkowały kwotę środków
z

budżetu

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

w

łącznej

wysokości

1 473 489,03 zł. Dotacje na poszczególne obszary wykazano w poniższej
tabeli. Szczegółowy wykaz dotacji przekazanych i wydatkowanych przez
organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego

w 2012 roku, stanowi

załącznik nr 1

do niniejszego

sprawozdania.
Przekazane
dotacje

Obszary współpracy
Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa

i

ochrona

Wykorzystane
dotacje

20 680,00

20 108,88

49 040,00

43 958,71

Ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii
i przeciwdziałanie alkoholizmowi

583 990,00

551 785,99

Pomoc społeczna

425 550,00

424 883,83

90 000,00

90 000,00

46 000,00

43 891,62

298 860,00

298 860,00

1 514 120,00

1 473 489,03

Oświata i wychowanie

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu,
turystyki i rekreacji
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
SUMA

Tabela nr 1. Wysokość dotacji w poszczególnych obszarach współpracy.
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Z 60 umów zawartych na realizację zadań publicznych zleconych w 2012 roku
organizacjom non – profit, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki uznała
za prawidłowo wykonane i rozliczone 56 zadań. 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.
W roku sprawozdawczym dokonano rozwiązania 4 umów ze skutkiem
natychmiastowym, zawartych ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią
Łódzką Komendą Hufca w Tomaszowie Mazowieckim na łączną kwotę
46.500,00 zł i uznaje się te środki za nierozliczone i częściowo wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem. Zadania, których nie uznano za rozliczone to:
1) zadanie z zakresu oświaty i wychowania pt. realizowanie programów
dotyczących

wychowania

patriotycznego

i

wychowania

w

duchu

społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej,
2) zadanie z zakresu ochrony zdrowia pt. prowadzenie świetlic środowiskowo
– integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego,
3) zadanie z zakresu ochrony zdrowia pt. organizacja wypoczynku letniego
dzieci

i

młodzieży

z

terenu

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

z elementami profilaktyki uzależnień,
4) zadanie z zakresu pomocy społecznej pt. działania na rzecz integracji
i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
Główną

przyczyną

rozwiązania

umów

było

niezłożenie

przez

ZHP

prawidłowych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań. Ponadto
w wyniku kontroli stwierdzono, iż Zleceniobiorca zmniejszył zakres rzeczowy,
wykorzystał środki finansowe nieterminowo i niezgodnie z przeznaczeniem
oraz częściowo nie zrealizował zaplanowanych działań.
Merytoryczny

opis

zrealizowanych

zadań

zleconych

zawarty

jest

w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W ramach współpracy w roku 2012 Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
wspólnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność

pożytku

publicznego

podejmowała

różnorodne

działania

zmierzające do wzmacniania aktywności lokalnej społeczności.
W roku sprawozdawczym swoją działalność kontynuowało Centrum Dialogu
Społecznego i Wolontariatu przy Wydziale Polityki Społecznej. Od marca
2012 roku siedziba Centrum mieści się przy Placu Kościuszki 18.
W ramach zadań Centrum prowadzono działania polegające na przygotowaniu
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz koordynacji
realizacji zadań Gminy Miasto dotyczących tej współpracy, która odbywała się
w następujących formach:
 informacyjnej:
 wzajemnie informowano się o kierunkach działalności i realizowanych
działaniach w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach
internetowych miasta,
 prowadzono bezpłatne doradztwo i udzielano pomocy merytorycznej,
w tym prowadzono merytoryczne szkolenia oraz bezpośrednie doradztwa,
 podjęto konsultacje dwóch projektów aktów prawa miejscowego z dziedzin
dotyczących działalności pożytku publicznego,
 organizowano spotkania o charakterze konsultacyjnym w zakresie
działalności pożytku publicznego,
 informowano i wspierano organizacje w ubieganiu się o pozyskiwanie
funduszy ze źródeł zewnętrznych,
 prowadzono oraz aktualizowano wykaz organizacji pozarządowych,
 przyjmowano pisemne propozycje realizacji zadań publicznych w 2013 r.,
 udostępniano informacje o działalności lokalnych organizacji na różnych
portalach

internetowych

poświęconych

sektorowi

pozarządowemu,

a w szczególności na stronie www.cdsiw.tomaszow-maz.pl,
 utworzono i prowadzono portal internetowy poświęcony działalności
kulturalnej www.tomaszowskakultura.pl,
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 promocyjnej:
 kolportowano Informator o podmiotach działających w przestrzeni pożytku
publicznego w Tomaszowie Mazowieckim LOKALNI NIEBANALNI,
 współorganizowano V Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI
NIEBANALNI,
 zorganizowano

we

współpracy

z

Polskim

Czerwonym

Krzyżem

i Społecznością Chrześcijańską TOMY cykl spotkań szkoleniowych
i promujących wolontariat: 1 spotkanie dla koordynatorów szkolnych
klubów wolontariatu, 2 dwudniowe szkolenia dla szkół i organizacji
pozarządowych, 23 godzinne spotkania dla uczniów drugich klas
gimnazjalnych,
 z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęto
kampanię promującą przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz
tomaszowskich organizacji pożytku publicznego ph. „A gdy nadchodzi pora
PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”,
 udzielono 10 rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem,
które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł,
 organizacyjnej:
 Prezydent

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

objął

patronat

nad

19 wydarzeniami organizowanymi przez NGO’s, szczegółowy wykaz
inicjatyw stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania,
 podejmowano inicjatywy integrujące sektor publiczny i pozarządowy
w

zakresie

zadań

publicznych

ważnych

dla

lokalnego

rozwoju

(współorganizacja imprez, podejmowanie działań partnerskich itp.),
 prowadzono wspólne zespoły doradcze i inicjatywne (Miejska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Rada Sportu, Młodzieżowy Zespół
Konsultacyjny, Zespół roboczy ds. budowania strategii rozwoju kultury),
 realizowano

wspólne

projekty

na

rzecz

społeczności

lokalnych,

w szczególności z zakresu kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia,
upowszechniania tradycji narodowych,
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 od miesiąca maja prowadzono w CDSiW cotygodniowe dyżury prawnika
adresowane m.in. do organizacji pozarządowych,
 technicznej:
 udostępniano pomieszczenia i użyczano sprzęt multimedialny do realizacji
działań na rzecz społeczności lokalnych stanowiących zasoby Gminy
Miasto Tomaszów Mazowiecki,
 przekazywano środki trwałe (sprzęt, meble),
 umożliwiano dostęp do literatury poświęconej działalności organizacji
III sektora.
Miejska

Rada

Działalności

Pożytku

Publicznego

w

Tomaszowie

Mazowieckim
W 2012 roku przeprowadzono wybory do II kadencji Rady na lata 2012 –
2013, w ramach której odbyło 7 posiedzeń, jako społecznego organu
opiniodawczo – doradczego sfery działalności pożytku publicznego. Podczas
tych spotkań podjęto 2 uchwały:
 Uchwała nr 1/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2012,
 Uchwała nr 2/2012 w sprawie wydania opinii nt. projektu Programu
współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Z inicjatywy Rady rozpoczęto także przygotowania do zorganizowania
kampanii, dotyczącej przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz
lokalnych

organizacji

pożytku

publicznego.

Powyższą

akcję

podjęto

po wcześniejszych konsultacjach z lokalnymi OPP, które wyraziły duże
uznanie za pomysł i zaangażowanie członków Rady w takie przedsięwzięcie.
Już podczas Pikniku informowano o kampanii.
W dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Centrum Dialogu Społecznego
i Wolontariatu odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa

Łódzkiego,

które

poprowadził

Pan

Rafał

Piekarski

–

Przewodniczący Łódzkiej Rady. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:
Pan Rafał Zagozdon – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Pan
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Waldemar Wendrowski – Zastępca Prezydenta Miasta, przedstawiciele
tomaszowskiej Rady Działalności Pożytku oraz Centrum.
Podczas spotkania zaprezentowano zasady współpracy lokalnego samorządu
z III sektorem, jednocześnie wyrażając uznanie dla działalności społecznej
w naszym mieście. Za przykładowy model wzorcowej współpracy podano
trwające w tym czasie Tomaszowskie Forum Trzeźwości. Zaprezentowano
również zadania i działalność Centrum Dialogu oraz przybliżono inicjatywy
podjęte przez Miejską Radę Pożytku. Kolejna część spotkania dotyczyła
bieżących spraw Wojewódzkiej Rady. Na posiedzeniu podjęto m.in. dyskusję
na temat założeń do aktualizacji Strategii Województwa Łódzkiego na lata
2007-2020 oraz warsztatów spójności społecznej, nowej procedury trybu
pozakonkursowego, a także przedstawiono wyniki prac grupy roboczej
poświęconej opracowaniu założeń programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2013 rok oraz programu wieloletniego. Członkowie
Wojewódzkiej Rady wyrazili chęć promocji działań podejmowanych przez
tomaszowskie organizacje we współpracy z samorządem na terenie
województwa, jako ”dobrych praktyk”. Członkowie Wojewódzkiej Rady
skorzystali z zaproszenia skierowanego przez Pana Sławomira Łaskiego –
Przewodniczącego Miejskiej Rady Pożytku, biorąc tym samym udział
w jubileuszowym wrześniowym V Pikniku Organizacji Pozarządowych.
Prace

członków

Miejskiej

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego

doprowadziły do korzystnej zmiany w miejskim regulaminie otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom
pozarządowym. W wyniku tej zmiany zmniejszono liczbę załączników
dołączanych do ofert. Obecnie wymagane dokumenty to: aktualny wyciąg
z właściwego rejestru, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok działalności,
a w przypadku ubiegania się o środki finansowe po raz pierwszy – statut danej
organizacji.
Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny
Swoje działania w 2012 roku kontynuował również Młodzieżowy Zespół
Konsultacyjny działający przy Prezydencie Miasta jako organ społeczny,
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konsultacyjny i reprezentacyjny dla środowisk młodzieżowych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Zespół składał się z 15 przedstawicieli szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Pod nadzorem pracowników Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu
Zespół zajmował się współorganizacją imprez o charakterze profilaktyczno –
integracyjnym promujących zdrowy styl życia. Były to:
 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - akcja mająca na celu
rozpowszechnianie wiedzy o książkach dla dzieci oraz promowanie
czytelnictwa wśród najmłodszych; to święto obchodzone tradycyjnie
2 kwietnia - w dzień urodzin duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana
Andersena. Z tej okazji członkowie MZK zorganizowali uroczyste obchody
w dwóch tomaszowskich przedszkolach – Przedszkolu Nr 2 i Przedszkolu
Nr 8. Przygotowano m.in. przedstawienie o Czerwonym Kapturku quizy
dotyczące baśni, grupowe prace plastyczne i zabawy taneczne,
 Kwiatki na Dzień Matki – akcja zorganizowana 26 maja; w centrum
miasta młodzież naklejała spotkanym kobietom naklejki przedstawiające
logo CDSiW, przypominające swoim kształtem kwiatek. Jednocześnie logo
symbolizuje okrągły stół z zasiadającymi przy nim ludźmi, zapraszając do
dialogu. Dodatkowo w czasie akcji rozdawane były ulotki profilaktyczne,
dotyczące problemu FAS oraz informatory o darmowych badaniach
mammograficznych,
 I Piknik Klubów Czytających Rodzin – dnia 2 czerwca odbyła się
impreza

z

aktywnym

udziałem

członków

Młodzieżowego

Zespołu

Konsultacyjnego. Organizatorami Pikniku był Klub „Z nami warto”
działający przy Przedszkolu nr 2 im. M. Kownackiej w Tomaszowie Maz.
oraz Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom". Gościem
specjalnym Pikniku była Katarzyna Stoparczyk - Ambasadorka Kampanii
CPCD. Wśród wielu zaplanowanych na ten dzień atrakcji przewidziano
m. in.: wspólne głośne czytanie Lokomotywy Tuwima w języku polskim,
niemieckim, angielskim i słowackim, głośne czytanie dzieciom; prezentacja
Klubów Czytających Rodzin; teleturniej dla rodzin "Jeden z dziesięciu",
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rodzinne malowanie; konkurs na hasło promujące rodzinne czytanie,
występy wokalne ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
- laureata wielu konkursów Tomaszowska Wiosna, konkurencje sportowe
dla rodzin,
 Międzynarodowy Dzień Młodzieży - obchodzony tradycyjnie w miesiącu
sierpniu. Z tej okazji Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu wraz
z Młodzieżowym Zespołem Konsultacyjnym zorganizowało imprezę
plenerową na terenie siedziby Centrum. W wydarzeniu udział wzięły liczne
grupy dzieci i młodzieży, które mogły skorzystać z wielu atrakcji. Głównym
punktem imprezy był widowiskowy pokaz tańca wywodzącego się
z Holandii o nazwie Jumpstyle, który zaprezentowała nieformalna grupa
tomaszowskich i łódzkich tancerzy „Infamous Jumpers”, a także inne
działania zachęcające do aktywnego spędzania wakacji,
 Badania

wśród

ankietowe

uczniów

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych - akcja miała na celu zdiagnozowanie potrzeb
sportowych, kulturalnych i artystycznych młodych mieszkańców miasta,
została przeprowadzona w miesiącach marzec – maj, a zebrane
informacje

przedstawiono

na

spotkaniu

Młodzieżowego

Zespołu

Konsultacyjnego z Prezydentami Miasta i tomaszowskimi radnymi.
Dodatkowo Zespół zaprezentował swoją trzyletnią działalność.
V Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI
Już po raz piąty w naszym mieście odbył się Piknik Organizacji
Pozarządowych

LOKALNI

NIEBANALNI.

9

września

2012

roku

na Tomaszowskiej Przystani zjawiła się rekordowa liczba organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych oraz mieszkańców naszego miasta.
Celem pikniku było m.in. promowanie aktywności społecznej i idei wolontariatu
oraz prezentacja działalności i dorobku trzeciego sektora. W roku 2012 z tej
szansy skorzystało
Harcerstwa

47 podmiotów:

Polskiego,

Polski

Automobilklub

Czerwony Krzyż,

Tomaszowski,

Związek

Tomaszowskie

Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Stowarzyszenie
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Wiosna

-

Szlachetna

Paczka,

Polskie

Stowarzyszenie

Diabetyków,

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Twórców
Ludowych, Fundacja „Arka Nadziei”, Jednostka Strzelecka 1002 Związku
Strzeleckiego STRZELEC, Liga Obrony Kraju, Tomaszowski Uniwersytet
Trzeciego

Wieku,

Powiatowe

Stowarzyszenie

Emerytów,

Rencistów

i Inwalidów, Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
Regionu Piotrkowskiego, Fundacja „N.S.J. Rodzina”, Infamous Jumpers,
Organizacja Ekologiczna EKOFIT, Klub Miłośników Kultury Japońskiej
KANPAI, Klub Fantastyki ELYSIUM, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa
Wojskowego RP, Ludowy Klub Kolarski START, Klub Sportowy AMBER,
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Trzcina”, Społeczność Chrześcijańska
„Tomy”, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu Wzajemnej Pomocy „ALA”,
Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”, Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja,
Młodzieżowy Zespół Konsultacyjny, Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Społeczna „Razem” Warsztat

Terapii

Zajęciowej,

Stowarzyszenie

Rodzin

Dzieci

i

Osób

Niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej, Fundacja Hipoterapia
„Mogę Więcej”, Stowarzyszenie Sportów Motorowych, Motocrossowych
i Motorowodnych TARIP, Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego,
Polski Związek Głuchych, Młodzieżowy Klub Sportowy, Stowarzyszenie
Posiadaczy

Pojazdów

Stowarzyszenie

Zabytkowych

„Amazonek”,

Integracyjny

„WETERAN”,
Uczniowski

Tomaszowskie
Klub

Sportowy

„DZIEWIĄTKA”, Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety”, Tomaszowski Związek
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej Klub Żeglarski, Wioślarski, Kajakowy i Pływacki Trener Sirena
Mercator, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP.
Ostatni Piknik miał charakter sportowy. Najmłodszym zapewniono liczne
atrakcje m. in.: występ zespołu Exodus 15, naukę gry w szachy, dmuchany
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zamek, malowanie twarzy i tekturowych domków, pokaz wozów strażackich,
motocykli i samochodów sportowych, wyścigi rowerowe i zawody wrotkarskie.
Zabawę poprowadził konferansjer Rafał Tomczyk, natomiast gwiazdą imprezy
był zespół Poparzeni Kawą Trzy, przyjęty z wielkim entuzjazmem.
W trakcie Pikniku przeprowadzona została gra „Na medal”. Zadaniem
wszystkich osób chętnych do uczestniczenia w niej było odwiedzenie
określonej ilości stoisk promocyjnych na podstawie wcześniej wylosowanej
mapki. Wśród uczestników gry rozlosowano ponad 50 nagród ufundowanych
przez

organizacje

oraz

3

nagrody

Prezydenta

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego.
Nie zabrakło także EKOpozytywnych, którzy przeprowadzili zbiórkę opakowań
szklanych zorganizowaną przez Wydział Inżyniera Miasta. Zebrano 7.599 kg
szkła. Dla najlepszych rozdano nagrody. Rekord to 899 kg szkła w kategorii
indywidualnej. Natomiast w kategorii grupowej zwyciężyło Gimnazjum Nr 7.
Odbyła się również otwarta akcja badań mammograficznych, podczas której
przebadano 74 kobiety. Osoby uczestniczące w imprezie miały także
możliwość oddania krwi (zarejestrowano 17 dawców, a krew oddało 14 osób).
Ogółem zebrano 6.300 ml krwi. W pikniku uczestniczyli i udzielali rad eksperci
z

Centrum

Patronat

Promocji

medialny

nad

i

Rozwoju

Inicjatyw

wydarzeniem

objęli:

Obywatelskich
Tomaszowski

OPUS.

Informator

Tygodniowy, Radio Fama, Przegląd Lokalny Famka, Telewizja Interaktywna
aMazing, Tomaszowska Telewizja Internetowa TV Tomaszów.
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Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2012 rok

WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
I.

Dotacje na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej
Nazwa zadania

prowadzenie
profilaktycznej
działalności
w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce
bezpiecznej
jazdy
dla
kierowców
oraz
popularyzacji sportów motorowych i rowerowych
zabezpieczenie
miejsc
wykorzystywanych
do kąpieli na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i zapewnienie bezpieczeństwa
osób wypoczywających nad wodami Tomaszowa
Mazowieckiego
podejmowanie
działań
profilaktycznych
i promujących bezpieczeństwo na wodach oraz
ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym
i krajowym

Nazwa organizacji

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

Automobilklub
Tomaszowski

5 500,00

5 464,00

Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

5 000,00

4 464,88

Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

3 680,00

3 680,00

2 500,00

2 500,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

20 680,00

20 108,88

Ochotnicza Straż
propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy Pożarna Terenowa nr 1
Białobrzegi
przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży
Polski Czerwony Krzyż
prowadzenie działań mających na celu profilaktykę Ochotnicza Straż
przeciwpożarową i bezpieczeństwa wśród dzieci Pożarna Terenowa nr 1
i młodzieży
Białobrzegi
SUMA

II. Dotacje na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

aktywizacja i integracja społeczna osób starszych,
stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz
psychicznej i fizycznej sprawności poprzez Tomaszowski
prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie Uniwersytet Trzeciego
do
kształcenia
ustawicznego
działalności Wieku
kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej,
a także propagowanie zdrowego stylu życia
Związek Strzelecki
realizowanie programów dotyczących wychowania
STRZELEC
patriotycznego
i
wychowania
w
duchu
społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania Związek Harcerstwa
tradycji narodowej
Polskiego
SUMA

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

37 000,00

37 000,00

4 040,00

2 958,71

8 000,00

4 000,00

49 040,00

43 958,71
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III. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i
edukacyjnej
w
zakresie
przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom
od innych środków działających na człowieka Fundacja "Aby nikt nie
w
sposób
wywołujący
zaburzenia zginął"
w funkcjonowaniu organizmu i postrzeganiu
rzeczywistości, w szczególności dla dzieci
i młodzieży

30 000,00

30 000,00

prowadzenie punktu pomocy
psychologicznego
dla
osób
od hazardu

15 000,00

15 000,00

70 000,00

70 000,00

42 000,00

14 000,00

18 000,00

18 000,00

95 000,00

93 758,00

86 240,00

86 240,00

8 760,00

8 760,00

12 000,00

12 000,00

8 000,00

8 000,00

6 000,00

6 000,00

11 000,00

11 000,00

2 300,00

2 300,00

7 575,00
6 600,00

7 575,00
6 600,00

9 850,00

9 850,00

prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym
i edukacyjno – integracyjnym w zakresie
docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym
uwzględnieniem
nieformalnych
grup
dzieci
Polski Czerwony Krzyż
i młodzieży oraz ich rodzin, przebywających na
ulicach, w blokowiskach miasta, przedstawieniu
możliwych form wsparcia i zorganizowaniu czasu
wolnego

5 000,00

2 090,00

rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży
Społeczność
z terenu miasta z rodzin niewydolnych
Chrześcijańska TOMY
wychowawczo w ich środowisku

9 900,00

9 900,00

i

poradnictwa
uzależnionych ASKWP ALA

prowadzenie
socjoterapeutycznych
świetlic
Towarzystwo Przyjaciół
środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu
Dzieci
miasta Tomaszowa Maz.
Związek Harcerstwa
prowadzenie
świetlic
środowiskowo
– Polskiego
integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Stowarzyszenie Rodzin
miasta Tomaszowa Maz.
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
ASKWP ALA
prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz Stowarzyszenie
integracja społeczna osób uzależnionych od Abstynenckie AZYL
Fundacja "Aby nikt nie
alkoholu i ich bliskich z terenu miasta
zginął"
ASKWP ALA
program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl Stowarzyszenie Inicjatyw
życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego Kulturalnych TRZCINA
poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne, itp.
Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL
Fundacja "N.S.J. Rodzina"
organizacja
wypoczynku
zimowego
dzieci UKS "Trzynastkai młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. JOKER"
z elementami profilaktyki uzależnień
IUKS "Dziewiątka"
UKS "Jedynka"
prowadzenie szkolenia dla pracowników instytucji,
nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
Polski Czerwony Krzyż
i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej
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Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL
Towarzystwo Przyjaciół
organizacja
wypoczynku
letniego
dzieci Dzieci
i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Związek Harcerstwa
Mazowieckiego
z
elementami
profilaktyki Polskiego
uzależnień
Fundacja "N.S.J. Rodzina"
UKS "Trzynastka JOKER"
SUMA

30 300,00

30 247,99

42 000,00

42 000,00

19 000,00

19 000,00

47 000,00

47 000,00

2 465,00

2 465,00

583 990,00

551 785,99

IV. Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nazwa zadania
działania
mające
na
celu
zapewnienie
całodobowego
schronienia,
posiłków
oraz
niezbędnego wyposażenia osobom bezdomnym,
a także prowadzenie działań długofalowych
mających na celu przywracanie do życia
w naturalnym środowisku lub rodzinie osób
objętych pomocą – prowadzenie schroniska
dla bezdomnych mężczyzn
prowadzenie działań polegających na rozwijaniu
środowiskowych form wsparcia mających na celu
integrację,
usamodzielnianie
się
osób
niepełnosprawnych
poprzez
używanie
przedmiotów
przeznaczonych
dla
osób
niewidomych i słabowidzących z terenu miasta
Tomaszowa Maz.
prowadzenie działań polegających na rozwijaniu
środowiskowych form wsparcia mających na celu
integrację,
usamodzielnienie
się
osób
głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa Maz.

Nazwa organizacji

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

140 000,00

140 000,00

Polski Związek
Niewidomych

5 500,00

5 500,00

Polski Związek Głuchych

5 500,00

5 500,00

6 550,00

6 550,00

6 000,00

6 000,00

9 000,00

9 000,00

prowadzenie działań polegających na świadczeniu
usług socjalnych, mających na celu popularyzację
działań promujących honorowe krwiodawstwo,
integrowanie środowiska krwiodawców oraz Polski Czerwony Krzyż
wspieranie osób z terenu miasta Tomaszowa Maz.
potrzebujących
pomocy,
zmierzając
do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb

7 000,00

6 970,83

rozwój różnorodnych form integracji społecznej Polski Związek
osób starszych z terenu miasta Tomaszowa Maz., Emerytów, Rencistów
działania aktywizujące i wspierające środowisko i Inwalidów

5 000,00

4 363,00

prowadzenie działań polegających na świadczeniu
usług socjalnych, mających na celu integrację Tomaszowskie
kobiet po mastektomii z terenu miasta Tomaszowa Stowarzyszenie
Maz. oraz korzystanie z prelekcji specjalistów Amazonek
i innych form profilaktyki
Polskie Stowarzyszenie
prowadzenie działań mających na celu edukację Diabetyków
i poradnictwo diabetologiczne oraz propagowanie Koło Miejskie Nr 2
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Polskie Stowarzyszenie
Tomaszowa Mazowieckiego
Diabetyków Oddział
Miejsko - Powiatowy
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seniorów

Powiatowe
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Polski Związek
działania na rzecz integracji
i zwiększania Niewidomych
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
Związek Harcerstwa
społecznym na terenie miasta Tomaszowa Maz.
Polskiego
Tomaszowska
zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących
Spółdzielnia Socjalna
z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Impuls
SUMA

5 000,00

5 000,00

1 500,00

1 500,00

9 500,00

9 500,00

225 000,00

225 000,00

425 550,00

424 883,83

V. Dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
sportu, turystyki i rekreacji
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

organizacja współzawodnictwa sportowego szkół Miejski Szkolny Związek
podstawowych i gimnazjów
Sportowy
UKS "Trzynastka JOKER"
Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
wspieranie działań w zakresie organizacji imprez Polski Związek
sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki
Niewidomych
Klub Sportowy "AMBER"
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
SUMA

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

40 000,00

40 000,00

2 200,00

2 200,00

35 000,00

35 000,00

2 000,00

2 000,00

1 800,00

1 800,00

3 200,00

3 200,00

1 800,00

1 800,00

4 000,00

4 000,00

90 000,00

90 000,00

VI. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

Związek Harcerstwa
Polskiego
wspieranie
i
realizacja
przedsięwzięć Stowarzyszenie Rodzin
artystycznych, a w szczególności festiwali, Dzieci i Osób
warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów Niepełnosprawnych
i przeglądów imprez kulturalnych
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

4 000,00

4 000,00

2 500,00

2 500,00

2 000,00

2 000,00
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Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
organizacja
i
wdrażanie
powszechnych,
amatorskich oraz profesjonalnych projektów Stowarzyszenie
i programów obejmujących wystawy, warsztaty Amatorów Plastyków
i plenery
Tomaszowskie
Stowarzyszenie Inicjatyw
wspieranie działań w zakresie edukacji regionalnej Kulturalnych
dzieci i młodzieży
Związek Harcerstwa
Polskiego
Towarzystwo Przyjaciół
wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej
Tomaszowa
Mazowieckiego
SUMA

6 500,00

6 500,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00

12 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

1 891,62

46 000,00

43 891,62

VII. Dotacje na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

wykonywanie usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi
zwierzętami
i
prowadzenia
schroniska
dla
bezdomnych
zwierząt
w Tomaszowie Mazowieckim

Tomaszowskie
Towarzystwo Miłośników
i Opieki nad Zwierzętami
w Polsce
SUMA

Przyznana
dotacja

Wykorzystana
dotacja

298 860,00

298 860,00

298 860,00

298 860,00
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Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2012 rok

OPISOWE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH ZLECONYCH W 2012 ROKU
I.

Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony
przeciwpożarowej

1.

Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na drogach, nauce
bezpiecznej jazdy dla kierowców oraz popularyzacji sportów motorowych i rowerowych

Dzięki realizacji ww. zadania udało się przeprowadzić konkursy zręczności kierowców, rajdy
samochodowe oraz szkolenia edukacyjne dla mieszkańców miasta w zakresie właściwego
zachowania się podczas trudnych warunków atmosferycznych, zachowania bezpieczeństwa
na drogach. Odbiorcami zadania było około 500 osób.
2.

Zabezpieczenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami
Tomaszowa Mazowieckiego

W ramach ww. zadania przeprowadzono szkolenia i treningi ratowników wodnych, a w sezonie letnim
zapewniono bezpieczeństwo osób wypoczywających nad rzeką Pilicą (Przystań). Wykonanie zadania
przyczyniło się do zmniejszenia liczby przypadków stałego i czasowego uszczerbku na zdrowiu
(w miejscach strzeżonych przez ratowników wodnych nie było przypadku utonięcia). Szacunkowa
liczba objęta zadaniem – 2.000 osób.
3.

Podejmowanie działań profilaktycznych i promujących bezpieczeństwo na wodach oraz
ratownictwo wodne na szczeblu lokalnym i krajowym

Wsparcie realizacji ww. zadania przyczyniło się do przeprowadzenia szeregu szkoleń i treningów
z zakresu ratownictwa wodnego, co w rezultacie zaowocowało udziałem tomaszowskich ratowników
na ogólnopolskich zawodach, którzy niejednokrotnie zajmowali najwyższe miejsca na podium.
4.

Propagowanie zasad

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

wśród

dzieci

i młodzieży
Zadanie realizowały dwa stowarzyszenia dla łącznej liczby 1.848 odbiorców. Działania podjęte
w ramach ww. zadania to m.in.: spotkania, warsztaty i imprezy edukacyjne wśród dzieci i młodzieży,
podczas których przekazywano wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
sprawdzano gotowość niesienia pomocy innym, przygotowywano wolontariuszy do prowadzenia
działań z dziedziny edukacji w zakresie pierwszej pomocy, prezentowano sprzęt ratowniczy.
5.

Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę przeciwpożarową i bezpieczeństwa
wśród dzieci i młodzieży

Przeprowadzono pokazy sprawności strażackiej oraz pogadanki wśród 550 dzieci i młodzieży
z tomaszowskich szkół, przeszkolono 15 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Wydano ulotki
informacyjne i zakupiono dla uczestników zadania opaski odblaskowe z nr telefonów alarmowych.
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II.
1.

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

Realizacja ww. zadania pozwoliła na podjęcie wielu działań zmierzających do aktywnego korzystania
z życia przez osoby starsze, utrzymując bądź rozwijając swoją sprawność fizyczną i intelektualną.
Powyższy rezultat osiągnięto dzięki organizacji wykładów popularno – naukowych, spotkań
integracyjnych,

zajęć

informatycznych,

językowych,

wokalnych,

plastycznych,

tanecznych,

sportowych, teatralno – kabaretowych, czy wyjazdów kulturalnych i krajoznawczo - turystycznych.
W ramach zadania zorganizowano także Tomaszowskie Senioralia – imprezę plenerową, integrującą
środowisko osób starszych, podczas której promowano działalność Tomaszowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W zadaniu uczestniczyło 200 członków stowarzyszenia.
2.

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

W ramach ww. zadania dofinansowano realizację dla około 190 strzelców działań edukacyjnych,
ukazujących znaczenie wychowania patriotycznego w życiu dzieci i młodzieży, poprzez udział w wielu
uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne, szkoleniach strzeleckich promujących
aktywne formy czasu wolnego i promujących patriotyczne postawy obywatelskie, a także
rekonstrukcjach historycznych i comiesięcznych treningach strzeleckich.

III.
1.

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia
Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom od innych środków działających na człowieka
w

sposób

wywołujący

zaburzenia

w

funkcjonowaniu

organizmu

i

postrzeganiu

rzeczywistości, w szczególności dla dzieci i młodzieży
Wsparcie powyższego zadania pozwoliło na przeprowadzenie programów profilaktyczno –
wychowawczych, polegających na rozpoznaniu osobistych kompetencji i poziomu motywacji
uczestników oraz poprawie samooceny i zwiększeniu poziomu asertywności w stosunku do zachowań
abstynenckich, skierowanych do ok. 500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także
konferencji szkoleniowej dla 15 pedagogów szkolnych.
2.

Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych
od hazardu

W ramach ww. zadania prowadzono punkt konsultacyjny, w którym udzielono ok. 500 porad
w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od gier hazardowych, ponadto udzielano wsparcia
psychologicznego.

Wychodząc

naprzeciw

problemowi,

jakim

jest

hazard

zorganizowano

w 3 tomaszowskich szkołach wśród ok. 210 uczniów spotkania profilaktyczne (ZSP nr 1, ZSP nr 3
i Gimnazjum nr 7). Duże zainteresowanie wsparciem wśród mieszkańców doprowadziło do powstania
około 10 osobowej grupy anonimowych hazardzistów, dla których prowadzone są cotygodniowe
spotkania oraz comiesięczne otwarte maratony.
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3.

Prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Tomaszowa Maz.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w ramach powyższego zadania zapewniała 5-godzinną
opiekę 48 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, podczas której uczestnicy otrzymali 2 posiłki, wyprawki
szkolne w formie podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży, prowadzono pomoc w nauce
w zakresie wszystkich przedmiotów szkolnych, zajęcia o charakterze specjalistycznym (plastyczne,
logopedyczne, socjoterapeutyczne, z zakresu gospodarstwa domowego, informatyczne, rekreacyjno –
sportowe i teatralne). Placówka organizuje wycieczki krajoznawcze, turystyczne oraz sezonowe
wyjazdy wypoczynkowe, utrzymuje stały kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi podopiecznych
świetlicy z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
4.

Prowadzenie świetlic środowiskowo – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta Tomaszowa Maz.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w ramach powyższego zadania zapewniała 4-godzinną
opiekę dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, podczas zajęć uczestnicy otrzymali 1 posiłek, wyprawki
szkolne w formie podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży, a także udzielono pomocy
w nauce.
5.

Prowadzenie

działań

związanych

z

profilaktyką

i

rozwiązywaniem

problemów

alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i ich bliskich
z terenu miasta
Zadanie realizowały trzy stowarzyszenia. W ramach ww. zadania zorganizowano wiele działań
profilaktycznych oraz integrujących środowisko abstynenckie, zmierzając tym samym do zachowania
trzeźwości przez osoby uzależnione od alkoholu. Prowadzono zarówno działalność pomocową,
poradniczą, psychologiczną, ale również rekreacyjno – sportową, turystyczno – krajoznawczą
i kulturalną. Organizowano zajęcia profilaktyczne dla współuzależnionych, zapewniono wypoczynek
dla najmłodszych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odbiorcami powyższych działań
było ok. 2000 osób (członkowie stowarzyszeń abstynenckich i ich bliscy oraz mieszkańcy miasta).
Dzięki dofinansowaniu działań w ramach ww. zadania zorganizowano także konferencję szkoleniową
dla 17 pedagogów szkolnych.
6.

Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu
wolnego poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne, itp.

Powyższe zadanie realizowały trzy organizacje, w ramach którego prowadzono zajęcia teatralne,
spotkania filmowe, warsztaty manualne i ogólnorozwojowe. Młodzież uczestnicząca w projektach
(około 140 osób) mogła rozwijać swoje zainteresowania, podnieść poczucie własnej wartości, odkryć
swoje możliwości intelektualne. Ponadto została poszerzona oferta kulturalna w mieście, co dawało
możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.
7.

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

Dofinansowanie ww. zadania pozwoliło na zapewnienie w okresie zimowym dla 406 osób i w okresie
letnim dla 384 osób wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego. Przeprowadzone działania miały
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charakter profilaktyczny, ukazujący różne możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
bez nałogów
8.

Prowadzenie szkolenia dla pracowników instytucji, nauczycieli przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjalnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Dla 100 osób z ww. placówek publicznych zorganizowano szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, po których ukończeniu każdy uczestnik otrzymał odpowiedni certyfikat oraz
został wyposażony w podręczne narzędzia do udzielania tej pomocy.
9.

Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjno – integracyjnym
w zakresie docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem
nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, przebywających na ulicach,
w blokowiskach miasta, przedstawieniu możliwych form wsparcia i zorganizowaniu czasu
wolnego

Zadaniem objęto około 450 dzieci i młodzieży, dla których przeprowadzono plenerowe zajęcia
rekreacyjne. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zachęcić uczestników projektu
do spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób, biorąc udział w zajęciach o charakterze
artystycznym, plastycznym, sportowym i profilaktycznym.
10. Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta z rodzin niewydolnych
wychowawczo w ich środowisku
Realizacja powyższego zadania pozwoliła na zapewnienie 7 dzieci ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym pod kierownictwem 7 opiekunów – wolontariuszy aktywnego spędzania
czasu wolnego.

IV. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
1. Działania mające na celu
niezbędnego

wyposażenia

zapewnienie całodobowego
osobom

bezdomnym,

a

schronienia,
także

posiłków

prowadzenie

oraz

działań

długofalowych mających na celu przywracanie do życia w naturalnym środowisku
lub rodzinie osób objętych pomocą – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn
W ramach ww. zadania udzielona została pomoc 62 mężczyznom ubogim i bezdomnym w zakresie
zapewnienia: noclegów, posiłków, poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego oraz
profilaktyki uzależnień.
2. Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających
na celu integrację, usamodzielnianie się osób niepełnosprawnych poprzez używanie
przedmiotów przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu miasta
Tomaszowa Maz.
W ramach ww. zadania zakupiono niezbędny sprzęt dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
zorganizowano spotkania okolicznościowe i wyjazdy integracyjne aktywizujące środowisko osób
niewidomych, a także podjęto działania profilaktyczne w ramach spotkań z młodzieżą szkolną.
Odbiorcami tych działań było 240 osób.
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3. Prowadzenie działań polegających na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia mających
na celu integrację, usamodzielnienie się osób głuchoniemych z terenu miasta Tomaszowa
Maz.
W ramach ww. zadania zorganizowano dla 30 uczestników warsztaty manualne i poznawczo –
rekreacyjne usprawniające i aktywizujące osoby niepełnosprawne z wadami słuchu.
4. Prowadzenie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu
integrację kobiet po mastektomii z terenu miasta Tomaszowa Maz. oraz korzystanie
z prelekcji specjalistów i innych form profilaktyki
W ramach ww. zadania prowadzono ćwiczenia usprawniające (basen, siłownia), warsztaty edukacyjne
ze specjalistami, akcję badań mammograficznych, spotkania integracyjne i rekreacyjne. Podejmowano
również działania profilaktyczne w ramach spotkań z młodzieżą szkolną, podczas których
uświadamiano o konieczności systematycznego badania piersi. Łączna liczba uczestników – 100.
5. Prowadzenie działań mających na celu edukację i poradnictwo diabetologiczne oraz
propagowanie

zdrowego

stylu

życia

wśród

mieszkańców

miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego
Zadanie realizowały dwie organizacje, które objęły swoimi działaniami około 4.500 osób. W ramach
realizacji ww. zadania prowadzono m.in. edukację diabetologiczną, działania profilaktyczne,
promujące zdrowy styl życia, spotkania integracyjno – turystyczne, a także badania przesiewowe
wczesnego wykrywania cukrzycy.
6. 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 Maz. potrzebujących
pomocy, zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb
W ramach ww. zadania dla łącznej liczby 1.446 odbiorców przeprowadzono następujące działania:
21 otwartych akcji poboru krwi, punkt informacyjny i świetlicę dla krwiodawców, obchody dnia
Honorowego Dawcy Krwi, turnieje i zawody dla krwiodawców w różnych dziedzinach sportowych
integrujących środowisko HDK.
7. Rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych z terenu miasta
Tomaszowa Maz., działania aktywizujące i wspierające środowisko seniorów
Ww. zadanie realizowały dwa stowarzyszenia, które dla 1.450 uczestników prowadziło działania
aktywizujące i integrujące środowisko seniorów w formie wyjazdów do teatru i kina, wyjazdów
krajoznawczo – turystycznych, spotkań okolicznościowych, a także zajęć manualnych.
8. Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym na terenie miasta Tomaszowa Maz.
W ramach ww. zadania zorganizowano otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta połączone
z pokazem sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących oraz koncertem
muzycznym wykonanym przez osobę niewidomą dla 52 osób.
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9. Zapewnienie posiłków dla osób potrzebujących z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
W ramach ww. zadania przygotowywano, wydawano oraz dowożono posiłki do osób objętych pomocą
MOPS. W miesiącu grudniu 2012 roku dodatkowo zleceniobiorca zapewniał wyżywienie w formie
jednego posiłku (zupy) dla osób bezdomnych. Łącznie wydano 17.540 posiłków.

V.

Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu,
turystyki i rekreacji

1. Organizacja współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjów.
W

ramach

realizowanego

zadania

reprezentacje

tomaszowskich

szkół

uczestniczyły

we współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięzcy zawodów miejskich
reprezentowali miasto we współzawodnictwie wyższego szczebla – powiatowym, rejonowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Głównie dzięki wysokiemu poziomowi sportowemu uczniów z terenu
naszego miasta powiat tomaszowski zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie szkół.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 411 zawodów, w których uczestniczyło 2 329 dzieci i
młodzieży.
2. Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki.
Przedmiotowe zadanie realizowane było przez 6 stowarzyszeń. W ramach realizowanego zadania
zaproponowano mieszkańcom naszego miasta 41 imprez sportowo rekreacyjnych ( jednorazowych
oraz cyklicznych ) mających na celu podnoszenie poziomu aktywności fizycznej poprzez wskazanie
możliwości rekreacyjnego uprawiania sportu oraz zachęcających do prozdrowotnego spędzania
wolnego czasu. Wśród wszystkich zorganizowanych imprez znalazły się takie, które skierowane były
do wszystkich mieszkańców miasta chcących spędzić aktywnie czas wolny jak również imprezy
integracyjne dla osób o znacznej i umiarkowanej niepełnosprawności.

VI. Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
1. Wspieranie i realizacja przedsięwzięć artystycznych, a w szczególności festiwali,
warsztatów, koncertów muzycznych, konkursów i przeglądów imprez kulturalnych.
W ramach realizowanego zadania zostały przeprowadzone warsztaty plastyczne z miedziorytu i batiku
oraz warsztaty teatralne, których uczestnikami byli seniorzy. Dla osób niepełnosprawnych został
zorganizowany konkurs przeglądu dorobku artystycznego poszczególnych placówek kształcenia
specjalnego oraz konkurs literacki. Zorganizowany został również przegląd

piosenek harcerskich

i turystycznych oraz patriotycznych i żołnierskich. Powyższymi działaniami objęto około 570 osób.
2. Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery.
W ramach w/w zadania zorganizowano 15 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych członków
Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Prace wystawiane były między innymi w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Muzeum, Urzędzie Miasta, co umożliwiało zaprezentowanie ich dużej grupie
mieszkańców naszego miasta (około 6 000 odbiorców).

Zorganizowano 2 plenery malarskie

dla 18 uczestników oraz warsztaty plastyczne mające na celu podnoszenie poziomu twórczości
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plastycznej członków stowarzyszenia. Wystawy organizowane były również na terenie powiatu
tomaszowskiego i

województwa

łódzkiego. Członkowie SAP

uczestniczyli

w ogólnopolskich

i międzynarodowych plenerach co przyczyniło się do promocji naszego miasta.
3. Wspieranie działań w zakresie edukacji regionalnej dzieci i młodzieży.
W

ramach

realizowanego

poszerzających wiedzę

zadania

został

zorganizowany

cykl

warsztatów

tematycznych

o folklorze, kulturze, tradycjach i zabytkach naszego regionu i miasta,

w których uczestniczyły dzieci i młodzież tomaszowskich szkół. Zorganizowany został Festiwal
Dziecięcych Zespołów Ludowych, który był przykładem aktywnego uczestnictwa w procesie
przekazywania tradycji ludowych. Przeprowadzony został również rajd turystyczno – krajoznawczy,
którego uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z bogactwem otaczającej nas przyrody.
4. Wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej.
W ramach realizowanego zadania dokonano renowacji nagrobków: dr Jana Serafina Rodego,
Ignacego Wyrwy Furgalskiego, Marii Ostoi Obrębskiej i płk Lucjana Bończy Ruszczewskiego
zasłużonych obywateli Tomaszowa Mazowieckiego oraz wykonano i umocowano 10 tabliczek
informacyjnych ze skrótowym biogramem osób zasłużonych dla naszego miasta.

VII. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
1. Wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
Zgodnie z zawartą umową realizowano szereg działań zmierzających do zapewnienia całodobowej
opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, przyjmowania zgłoszeń dotyczących bezdomnych
zwierząt i wyłapania bezdomnych zwierząt oraz ich ewidencjonowania, podjęcia współpracy
z gminami sąsiedzkimi w tym zakresie, bezpłatnego przyjmowania zwierząt do schroniska,
zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki weterynaryjnej oraz
właściwych warunków bytowania, w tym leczenia, przekazywania zwierząt do adopcji. Liczba
wyłapanych zwierząt w 2012 roku wynosiła 516, natomiast adoptowanych psów – 332.
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Załącznik nr 3
do sprawozdania z realizacji
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2012 rok

WYKAZ IMPREZ/WYDARZEŃ POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

1. Babskie Euro – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „TRZCINA”
2. Gorączka Złota – Polski Czerwony Krzyż
3. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w kręglarstwie – Klub Sportowy
„ PILICA”
4. Jubileusz 25-lecia – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko –
Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim
5. Jubileusz 60-lecia – Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe nr 21
w Tomaszowie Mazowieckim
6. Koncert charytatywny „Serce na Dłoni” XIII edycja– Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział
7. Konferencja szkoleniowa „Widzę – Potrafię - Stosuję” – Fundacja „Aby nikt
nie zginął”
8. Konkurs tematyczny „ Armia Krajowa – Żołnierze Wolności” – Klub
Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „GROTA”
9. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „ DARGFIL”
10. Puchar ASÓW w kręglarstwie klasycznym „GRAND PRIX POLSKI” – Klub
Sportowy „ PILICA”
11. Regaty „ O Puchar Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego”
– Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski
12. Tomaszowskie Senioralia III edycja – Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku
13. Szlachetna Paczka XII edycja – Stowarzyszenie Wiosna
14. VI Ogólnopolski Otwarty Turniej Warsztatów Terapii w Kręglach –
Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
15. VII Ogólnopolski Przegląd Muzyczny Osób Niepełnosprawnych
„Rozśpiewana Jesień”
– Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
16. VII Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Tomaszowiada 2012”
– Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
17. XIV Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Wijaczki – TKKF Ognisko ZNP
18. XV Ogólnopolski Rajd Integracyjny „U Modrych Wód” – Związek
Harcerstwa Polskiego
19. XVI Tomaszowski Bieg Trzeźwości-Stowarzyszenie Abstynenckie „ AZYL”
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