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Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2013

Tomaszów Mazowiecki, kwiecień 2014

WPROWADZENIE
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 przyjęty Uchwałą
Nr XXXII/278/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
28 listopada 2012 roku to deklaracja współpracy Gminy Miasto Tomaszów
Mazowiecki z podmiotami III sektora. Jest to realizacja ustawowego
obowiązku wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dokumencie tym określono roczne cele, przedmiot i formy współpracy
oparte na zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron,
efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności w zakresie wykonywania
zadań publicznych, a treści w nim zawarte stanowiły dla samorządu podstawę
do dysponowania środkami publicznymi zawartymi w budżecie miasta.
Uchwała określająca Program była, jak co roku, wynikiem wspólnego działania
Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz szerokiego grona przedstawicieli
organizacji pozarządowych.
W ramach realizacji założeń Programu, podjęto wspólnie szereg zadań,
dzięki

którym

dążono

do

zaangażowania

mieszkańców

w

działania

zmierzające do rozwoju naszego miasta.
W rozdziale 10 Programu współpracy na rok 2013 szczegółowo określono
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,
 Liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
 Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z miastem,
 Wysokość

udzielonych

dotacji

w

poszczególnych

obszarach

zadaniowych,
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 Stopień realizacji zakładanych rezultatów zadania przedstawionego
w składanych ofertach,
 Aktywność społeczna organizacji współpracujących przy realizacji
programu.
Niniejsze

sprawozdanie

dokumentuje

realizację

zadań

publicznych,

które Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zlecił organizacjom
pozarządowym z wyłączeniem zadań zleconych na zasadach określonych
w ustawie o sporcie, których rozliczenie przedstawiono w Zarządzeniu
nr

110/2014

Prezydenta

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

z

dnia

26 marca 2014 r. w sprawie wyników rozliczenia dotacji na zadania z zakresu
„Organizacji szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego w określonych
dyscyplinach sportu” realizowane w 2013 r.
WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, kontynuując wieloletnią współpracę
z podmiotami sektora pozarządowego, również w 2013 roku zlecała im
zadania własne, korzystając przy tym z różnych form, zgodnych z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przeważającą część zadań zlecono w trybie konkursowym, udzielając tym
samym wsparcia finansowego, niezbędnego

do realizacji zaplanowanych

działań.
W drodze otwartego konkursu ofert, 3 podmioty zrealizowały zadanie
publiczne w formie powierzenia, na których realizację przekazano środki
na sfinansowanie wszystkich wydatków bez angażowania środków własnych.
W 2 przypadkach zlecono podmiotom pozarządowym zadania publiczne,
na
z

podstawie
trybu

ofert

złożonych

pozakonkursowego

z

(zgodnie

inicjatywy
z

art.

organizacji,
19a

ustawy),

korzystając
natomiast

1 organizacji przekazano do realizacji zadanie publiczne na zasadach
określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.
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Na realizację zadań publicznych w roku 2013 Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki ogłosiła 6 otwartych konkursów ofert i 1 przetarg, którymi
objęła zadania z następujących obszarów:
 porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 oświata i wychowanie,
 ochrona zdrowia – zwalczanie narkomanii,
 ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 pomoc społeczna,
 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej.
W roku sprawozdawczym zlecono łącznie 35 zadań publicznych z czego:
 4

zadania

z

zakresu

bezpieczeństwa

publicznego

i

ochrony

przeciwpożarowej,
 1 zadanie z zakresu oświaty i wychowania,
 1 zadanie z zakresu ochrony zdrowia - zwalczania narkomanii,
 11 zadań z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi,
 9 zadań z zakresu pomocy społecznej,
 2 zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji,
 5 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 1 zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego,
 1 zadanie z pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej.
Na realizację zadań, zgodnie z trybem ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie złożono łącznie 83 oferty w tym:
 54 oferty z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
 29 ofert z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
Spośród pozytywnie rozpatrzonych ofert, jedna miała charakter oferty
wspólnej.
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16 ofert rozpatrzono negatywnie a 1 organizacja z własnej inicjatywy
wycofała ofertę jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu.
Po rozpatrzeniu ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym zawarto
66 umów na realizację zadań publicznych w tym:
 49 umowy z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej,
 17 umów z zakresu zadań Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji.
W trybie odrębnych przepisów (ustawa – Prawo zamówień publicznych),
w drodze przetargu 1 organizacji zlecono zadanie publiczne z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Powyższa umowa jako jedyna miała charakter wieloletni.
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Wykres nr 1. Liczba podmiotów uprawnionych do składania ofert.

W 2013 roku zlecono zadania publiczne łącznie 36 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.
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Spośród organizacji aplikujących o wsparcie finansowe, w 2013 roku po raz
pierwszy otrzymały dotacje 4 podmioty, tj.:
1) Ochotnicza Straż Pożarna Terenowa nr 3 Ludwików,
2) Fundacja ZMIANA,
3) Parafia Św. Antoniego Padewskiego,
4) Fundacja EDUCATOR.
W 2013 roku organizacje pozarządowe otrzymały kwotę środków z budżetu
miasta Tomaszowa Mazowieckiego w łącznej wysokości 1 309 960,00 zł,
tj. 137,92 % zaplanowanej kwoty na realizację zadań publicznych, w stosunku
do zaplanowanej kwoty wykazanej w Programie współpracy w wysokości
949 780,00 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 2013 roku, stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Tabela nr 1. Wysokość dotacji w poszczególnych obszarach współpracy.

Przekazane
dotacje

Obszary współpracy
Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa

i

ochrona

Wykorzystane
dotacje

14 180,00

14 040,89

Oświata i wychowanie

34 000,00

34 000,00

Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii

25 000,00

25 000,00

579 500,00

563 677,88

190 600,00

190 522,37

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu,
turystyki i rekreacji

93 500,00

93 500,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

52 000,00

47 220,97

306 180,00

306 180,00

15 000,00

15 000,00

1 309 960,00

1 289 142,11

Ochrona zdrowia
alkoholizmowi

-

przeciwdziałanie

Pomoc społeczna

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
Pozostała działalność w zakresie polityki
społecznej
SUMA
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Z 66 umów zawartych na realizację zadań publicznych zleconych w 2013 roku
organizacjom non – profit, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki uznała
za prawidłowo wykonane i rozliczone 63 umowy. Merytoryczny opis
zadań

zrealizowanych

zleconych

zawarty

jest

w

załączniku

nr

2

do niniejszego sprawozdania.
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.
Zadania, które uznano za nierozliczone to:
1) zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. Edukacja
regionalna dzieci i młodzieży – zlecone Fundacji ZMIANA zostało uznane
za nierozliczone (kwota nie została zwrócona do budżetu miasta –
organizację poinformowano pisemnie o konieczności dokonania zwrotu
udzielonej dotacji),
2) zadanie

z

zakresu

kultury

i

ochrony

dziedzictwa

narodowego

pt. Wykonanie renowacji miejsc pamięci narodowej – zlecone Towarzystwu
Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego uznano za niezrealizowane (kwota
w całości została zwrócona do budżetu miasta),
3) zadanie z zakresu ochrony zdrowia pt. Program pracy z młodzieżą
promujący zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego
poprzez zajęcia artystyczne, rekreacyjne, itp. – zlecone Fundacji ZMIANA
i

Parafii

Św.

Antoniego

Padewskiego

(oferta

wspólna;

środki

przyznane Parafii w wys. 1 500,00 zł zostały zwrócone w całości
do budżetu miasta, natomiast środki przekazane Fundacji ZMIANA
w wys. 6 500,00 zł nie zostały zwrócone – Prezydent Miasta wydał decyzję
administracyjną o konieczności zwrotu tych środków).
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WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W ramach współpracy w roku 2013 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.
W ramach zadań Centrum prowadzono działania polegające na przygotowaniu
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz koordynacji
realizacji zadań Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, 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,
 podjęto

konsultacje

trzech

projektów

dokumentów

strategicznych

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 2014 r.,
 udostępniano informacje o działalności lokalnych organizacji na różnych
portalach

internetowych

poświęconych

sektorowi

pozarządowemu,

a w szczególności na stronie www.cdsiw.tomaszow-maz.pl,
 promocyjnej:
 kolportowano Informator o podmiotach działających w przestrzeni pożytku
publicznego w Tomaszowie Mazowieckim LOKALNI NIEBANALNI,
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 współorganizowano VI Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI
NIEBANALNI,
 zorganizowano

we

współpracy

z

Polskim

Czerwonym

Krzyżem

i Społecznością Chrześcijańską TOMY cykl spotkań szkoleniowych
i promujących wolontariat: 11 spotkań dla ok. 130 uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 z

inicjatywy

Miejskiej

Rady

Działalności

Pożytku

Publicznego

przeprowadzono I edycję kampanii promującej przekazywanie 1% podatku
dochodowego na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego
ph. „A gdy nadchodzi pora PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”,
 włączono się w organizację Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu
Kontakt Tomaszów 2013, którego realizatorem była Fundacja Proem
i Społeczność Chrześcijańska Tomy,
 udzielono 7 rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem,
które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł,
 organizacyjnej:
 Prezydent

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

objął

patronat

nad 20 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

(współorganizacja

publicznych
imprez,

ważnych

podejmowanie

dla

lokalnego

działań

rozwoju

partnerskich,

np. Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu Kontakt Tomaszów 2013,
Tomaszowskie Forum Trzeźwości, Tomaszowskie Senioralia, Ferie
z filmem - edukacyjne spotkania filmowe dla młodzieży),
 prowadzono wspólne zespoły doradcze i inicjatywne (np. Miejska Rada
Działalności Pożytku Publicznego, Rada Sportu, Partnerstwo na rzecz
rozwoju

obszaru

funkcjonalnego

Dolina

Rzeki

Pilicy

w

powiecie

tomaszowskim),
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 realizowano

wspólne

projekty

na

rzecz

społeczności

lokalnych,

w szczególności z zakresu kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia,
upowszechniania tradycji narodowych,
 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,
 umożliwiano dostęp do literatury poświęconej działalności organizacji
III sektora.

Miejska

Rada

Działalności

Pożytku

Publicznego

w

Tomaszowie

Mazowieckim
W 2013 roku Miejska Rada Pożytku Publicznego kontynuowała II kadencję
swojej działalności, w ramach której odbyło się 9 posiedzeń. Jako społeczny
organ opiniodawczo - doradczy w zakresie działalności pożytku publicznego,
rada podejmowała wiele działań zmierzających do rozwoju lokalnego sektora
pozarządowego.

Posiedzenia

miały

charakter

otwarty.

Podejmowano

współpracę z Łódzką Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego,
której członkami byli przedstawiciele tomaszowskich organizacji.
Podczas posiedzeń podjęto 4 uchwały:
 Uchwała nr 1/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2013,
 Uchwała nr 2/2013 w sprawie powołania kapituły Konkursu Kreatywności
Społecznej LOKALNI NIEBANALNI na rok 2013,
 Uchwała nr 3/2013 w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
 Uchwała nr 4/2013 w sprawie wydania opinii nt. projektu uchwały
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
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oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2014.
Z inicjatywy Rady przeprowadzono I edycję kampanii społecznej ph. „A gdy
nadchodzi pora PIT-owa, wpisz 1% dla Tomaszowa”. Powyższą akcję
podjęto po wcześniejszych konsultacjach z lokalnymi organizacjami pożytku
publicznego, które wyraziły duże uznanie za pomysł i zaangażowanie
członków Rady w takie przedsięwzięcie. Najistotniejszym elementem akcji było
zwiększenie świadomości mieszkańców o możliwości przekazywania 1%
podatku na rzecz tomaszowskich organizacji pożytku publicznego. Centrum
Dialogu Społecznego i Wolontariatu było odpowiedzialne za przebieg
kampanii.

W

siedzibie

Centrum

zorganizowano

cotygodniowe

dyżury

księgowych pracujących w tomaszowskich OPP. Podczas tych dyżurów
rozliczono łącznie 49 deklaracji podatkowych. Do promocji włączyły się lokalne
media (TV Amazing, Radio Fama, Naszemiasto.pl, nasztomaszow.pl),
w których emitowano w okresie rozliczania PIT-ów materiały poświęcone
kampanii (spot reklamowy, newsy o dyżurach). Wydrukowano ulotki i plakaty.
Kampania była również promowana poprzez banery.
Zdaniem organizatorów powyższa kampania przyczyniła się do uwrażliwienia
lokalnej społeczności na liczne potrzeby oraz że warto przekazać 1% na rzecz
organizacji

pożytku

publicznego,

które

wspierają

swoim

działaniem

mieszkańców naszego miasta. Ponadto z danych otrzymanych z Urzędu
Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim wynika, iż wpływy środków
pochodzących z 1% podatku dla OPP zarejestrowanych w powiecie
tomaszowskim, w porównaniu do roku 2012 wzrosły o ok. 27.000,00 zł, tzn:
 w 2012 r. przekazano 192 745,37 zł,
 w 2013 r. przekazano 219 810,76 zł.
Kolejnym działaniem podjętym przez Radę był Konkurs Kreatywności
Społecznej LOKALNI NIEBANALNI I edycja. Celem Konkursu była promocja
społecznego

zaangażowania

Mazowieckiego,

informowanie

i

aktywności
o

akcjach

i

mieszkańców

Tomaszowa

programach

społecznych,
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które

zostały

zrealizowane

z

udziałem

organizacji

pozarządowych,

społecznych grup nieformalnych, instytucji oraz niezrzeszonych mieszkańców
Tomaszowa Mazowieckiego, popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej
współpracy społecznej oraz promowanie działań wolontariackich. W ramach
konkursu nagrody przyznawano w trzech kategoriach:
 W

kategorii

"Inicjatywa

społeczna

2013"

nagrodę

otrzymał:

Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku za projekt pn. Akademia
Międzypokoleniowa
Wyróżnienia otrzymali:
Podmiot realizujący inicjatywę

Nazwa wyróżnionej inicjatywy
VIII Ogólnopolska Olimpiada Osób
WTZ przy Stowarzyszeniu Rodzin
Niepełnosprawnych
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„TOMASZOWIADA 2013”
Powiatowe Stowarzyszenie
Działania aktywizujące
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
i wspierające środowisko seniorów
w Tomaszowie Mazowieckim
KCh Społeczność Chrześcijańska Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu
TOMY
KONTAKT Tomaszów 2013
Towarzystwo Przyjaciół
X Rodzinny Rajd Rowerowy
Tomaszowa Mazowieckiego
Ognisko TKKF ZNP
Wakacyjna Olimpiada „Londyn 2012”
Prowadzenie punktu pomocy
Abstynenckie Stowarzyszenie
i poradnictwa psychologicznego
Klubu Wzajemnej Pomocy ALA
dla osób uzależnionych od hazardu
Tomaszowskie Stowarzyszenie
Konkurs Twórczości Regionalnej
Inicjatyw Kulturalnych
„Nasze jest piękne – III edycja”
Sprzątanie i pomoc w remoncie
Fundacja Amicus Canis
schroniska dla bezdomnych zwierząt
 W

kategorii

"Partnerstwo

społeczne

2013"

nagrodę

otrzymał:

KCh Społeczność Chrześcijańska TOMY za projekt partnerski pn.
Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu KONTAKT Tomaszów 2013
Wyróżnienia otrzymali:
Podmiot realizujący inicjatywę
WTZ przy Stowarzyszeniu Rodzin
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Nazwa wyróżnionej inicjatywy
VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości
Osób Niepełnosprawnych
„Rozśpiewana Jesień 2012”
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Powiatowe Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Zapobieganie wykluczaniu seniorów
z życia publicznego. Zacieśnianie więzi
międzypokoleniowych
Projekty aktywizujące osoby starsze
Zbiórka na rzecz schroniska
dla bezdomnych zwierząt

Fundacja Amicus Canis
Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej
Tomaszowskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych

Wakacyjny Festiwal Piłki Nożnej
Projekt "Nauczyciele i ich uczniowie"

 W kategorii "Koordynator wolontariatu 2013" nagrodę otrzymali:
Pan Robert Pietraszewski i Pan Antoni Smolarek
Wyróżnienia otrzymali: Pani Anna Kot, Pani Anna Mazurek, Pan Rafał
Piekarski i Pani Krystyna Wilk.
Dzięki

szczególnemu

zaangażowaniu

Rady

w

działalność

pożytku

publicznego, pojawiła się niezmiernie ważna inicjatywa utworzenia projektu
wieloletniego

programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi.

Spośród członków Rady powołano zespół roboczy, który równocześnie
prowadził prace nad programem rocznym i wieloletnim, przy czym program
współpracy

na

rok

2014

został

przyjęty

Uchwałą

XLIII/413/2013

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 listopada
2013 roku, natomiast program wieloletni zostanie poddany konsultacjom
w 2014 roku.

VI Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI
W dniu 8 września 2013 roku odbyła się VI edycja Pikniku Organizacji
Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI. Na Przystani Ośrodka Sportu
i Rekreacji 50 lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
stworzyło przestrzeń z mnóstwem atrakcji dla mieszkańców naszego miasta.
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Podmioty, które wzięły udział w Pikniku to: Stowarzyszenie Edukacyjne
Integracja, Polski Czerwony Krzyż, Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna
IMPULS, Stowarzyszenie Wiosna – projekt Szlachetna Paczka, Fundacja
Tomaszowskie

EDUCATOR,

Towarzystwo

Miłośników

i

Opieki

nad Zwierzętami, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Amatorów
Plastyków,

Tomaszowski

Uniwersytet

Trzeciego

Wieku,

Polskie

Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko - Powiatowy, Fundacja Arka
Towarzystwo

Nadziei,
„N.S.J.

Rodzina”,

Pomocy

Jednostka

im.

Św.

Strzelecka

Brata

1002

Alberta,

Związku

Fundacja

Strzeleckiego

STRZELEC, Liga Obrony Kraju, Automobilklub Tomaszowski, Związek
Ochotniczych

Straży

Pożarnych

RP,

Wodne

Ochotnicze

Pogotowie

Ratunkowe, Młodzieżowy Klub Sportowy, Polskie Towarzystwo Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, Stowarzyszenie Inicjatyw
Kulturalnych

TRZCINA,

Fundacja

Rozwoju

Powiatu

Tomaszowskiego,

Społeczność Chrześcijańska TOMY, Abstynenckie Stowarzyszenie Klubu
Wzajemnej Pomocy ALA, Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL, Towarzystwo
Przyjaciół
i

Dzieci,

Inwalidów,

Uczniowski

Tomaszowskie
Twórców

Powiatowe

Stowarzyszenie

Klub

Sportowy

Stowarzyszenie

Ludowych,

Niepełnosprawnych

–

Inicjatyw

Stowarzyszenie
WTZ,

Polski

Emerytów,

„TRZYNASTKA
Kulturalnych,
Rodzin

Związek

Rencistów
JOKER”,

-

Stowarzyszenie

Dzieci

i

Niewidomych,

Osób
Fundacja

Społeczna „Razem” – WTZ, Klub Sportowy LECHIA, Stowarzyszenie
Przyjaciół Kajakarstwa WODNIK, Stowarzyszenie Sportów Motorowych,
Motocrossowych
Tomaszowski

Motorowodnych

Klub

Tomaszowskie
Towarzystwo

i

Żeglarski,

Stowarzyszenie
Przyjaciół

TARIP,

Fundacja
Amazonek,

Tomaszowa

Klub

Sportowy

Hipoterapia
Polski

„Mogę

Związek

Mazowieckiego,

TRENER,

Polski

Więcej”,
Głuchych,
Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy
„DZIEWIĄTKA”,
i

Instruktorów

Stowarzyszenie
Regionu

Ośrodków

Piotrkowskiego,

Klub

Szkolenia
Fantastyki

Kierowców
ELYSIUM,
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Klub Miłośników Kultury Japońskiej KANPAI, Stowarzyszenie X-Bikers,
Ludowy Klub Kolarski START, Klub Sportowy AMBER.
W 2013 roku Piknikowi patronował Julian Tuwim. Nie bez przyczyny zatem
imprezę rozpoczęto utworem „A może byśmy tak…”, w wykonaniu Estery
Pańczak.
Zarówno najmłodszym, jak i starszym uczestnikom imprezy zapewniono liczne
atrakcje m. in.: występy słowno – muzyczne uczestników tomaszowskich
ośrodków kultury oraz uczniów Szkoły Podstawowej Tomek, naukę gry
w szachy, dmuchany zamek, zabawy plastyczne, pokazy wozów strażackich,
motocykli, samochodów sportowych, symulator dachowania. Chętni mogli
zmierzyć swoje siły podczas wyścigów rowerowych.
Miłośnicy twórczości Tuwima mogli wziąć udział w akcji „Cały Tomaszów czyta
Tuwima”. Organizacje stworzyły przestrzeń, w której chętni odpoczywali
na ławce w towarzystwie samego poety, czytając na głos Jego utwory.
Odważniejszych filmowano i wykonywano im zdjęcia.
Piknik poprowadził konferansjer Rafał Tomczyk, natomiast gwiazdą imprezy
był Jacek MEZO Mejer, któremu towarzyszyła Ewa Jach.
W trakcie Pikniku przeprowadzona została gra „Lokomotywa”, w ramach której
rozdano 700 kart do gry. Odbyła się również otwarta akcja badań
mammograficznych, podczas której przebadano 32 kobiety. Osoby chętne
miały możliwość oddania krwi - zarejestrowano 16 dawców, a krew oddało
12 osób. Ogółem zebrano 5,4 litra krwi. W Pikniku uczestniczyli i udzielali rad
eksperci z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Z inicjatywy Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Piknik był
także okazją do oficjalnego uhonorowania laureatów Konkursu Kreatywności
Społecznej LOKALNI NIEBANALNI.
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Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2013

WYKAZ DOTACJI PRZEKAZANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
I.

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

Nazwa organizacji

Dotacja

Kwota
wykorzystana

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

Automobilklub
Tomaszowski

5 500,00

5 373,40

Prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej w zakresie
uświadamiania zagrożeń związanych
z wykorzystywaniem obszarów wodnych

Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe

2 000,00

2 000,00

Prowadzenie działań edukacyjnych,
profilaktycznych lub szkoleniowych z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Polski Czerwony Krzyż

4 680,00

4 680,00

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

Ochotnica Straż
Pożarna Terenowa nr 3
Ludwików

2 000,00

1 987,49

14 180,00

14 040,89

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
Tomaszowski
sprawności poprzez prowadzenie działalności
Uniwersytet Trzeciego
edukacyjnej, włączenie do kształcenia
Wieku
ustawicznego działalności kulturalnej, twórczej
i krajoznawczo – turystycznej, a także
propagowanie zdrowego stylu życia
SUMA

Dotacja

Kwota
wykorzystana

34 000,00

34 000,00

34 000,00

34 000,00

III. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie
narkomanii
Nazwa zadania
Prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej
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
SUMA

Nazwa organizacji

Dotacja

Kwota
wykorzystana

Fundacja
"Aby nikt nie zginął"

21 000,00

21 000,00

Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL

4 000,00

4 000,00

25 000,00

25 000,00
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IV. Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

Zdrowo i wesoło z "JEDYNKĄ" na łyżwach
UKS "Jedynka"
TRYB POZAKONKURSOWY

Dotacja

Kwota
wykorzystana

8 800,00

8 800,00

"Ślizgamy się na wesoło" zajęcia sportowe
dla uczniów upowszechniające łyżwiarstwo
IUKS "Dziewiątka"
TRYB POZAKONKURSOWY

10 000,00

10 000,00

Fundacja
"N.S.J. - Rodzina"

6 000,00

6 000,00

UKS "13 - JOKER"

2 000,00

2 000,00

Liga Obrony Kraju

2 000,00

2 000,00

Akademia Piłkarska
UKS Mazovia

3 000,00

3 000,00

ASKWP ALA

90 000,00

90 000,00

Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL

90 000,00

90 000,00

Fundacja
"Aby nikt nie zginął"

25 000,00

25 000,00

75 560,00

75 560,00

22 940,00

22 940,00

Organizacja wypoczynku w okresie ferii
zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracja osób
uzależnionych i ich bliskich

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej lub specjalistycznej

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa
psychologicznego dla osób uzależnionych
od hazardu

ASKWP ALA

15 000,00

15 000,00

ASKWP ALA

20 000,00

20 000,00

11 550,00

11 550,00

13 000,00

13 000,00

i Parafia Św. Antoniego
OFERTA WSPÓLNA

8 000,00

6 500,00

Liga Obrony Kraju

3 450,00

1 800,00

Polski Czerwony Krzyż

3 200,00

3 200,00

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

2 000,00

2 000,00

8 000,00

8 000,00

Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych
TRZCINA
Program pracy z młodzieżą promujący zdrowy
Stowarzyszenie
styl życia i aktywne formy spędzania czasu
Abstynenckie AZYL
wolnego poprzez zajęcia artystyczne,
rekreacyjne, itp.
Fundacja ZMIANA

Prowadzenie działań o charakterze
profilaktycznym i edukacyjno – integracyjnym
w zakresie docierania do środowisk lokalnych
ze szczególnym uwzględnieniem
nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz
przedstawieniu możliwych form wsparcia
i zorganizowania czasu wolnego
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Organizacja wypoczynku w okresie letnim
dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z elementami
profilaktyki uzależnień

Stowarzyszenie
Abstynenckie AZYL
Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych
TRZCINA
Fundacja EDUCATOR
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci
Klub Sportowy LECHIA
Fundacja "N.S.J. Rodzina"
Liga Obrony Kraju
UKS "13 - JOKER"

Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych
Towarzystwo Pomocy
osób uzależnionych
im. Św. Brata Alberta
ZADANIE POWIERZONE
SUMA

31 000,00

21 000,00

5 000,00

4 996,67

10 000,00

10 000,00

41 000,00

41 000,00

7 000,00

7 000,00

38 000,00

38 000,00

4 000,00
4 000,00

3 889,59
3 987,00

20 000,00

17 454,62

579 500,00

563 677,88

V. Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
Nazwa zadania

Nazwa
stowarzyszenia

Działania mające na celu zapewnienie
całodobowego schronienia, posiłków
oraz niezbędnego wyposażenia osobom
Towarzystwo Pomocy
bezdomnym, a także prowadzenie działań
im. Św. Brata Alberta
długofalowych mających na celu przywracanie
Koło Tomaszowskie
do życia w naturalnym środowisku lub rodzinie
osób objętych pomocą – prowadzenie
schroniska dla bezdomnych mężczyzn

Dotacja

Kwota
wykorzystana

142 000,00

142 000,00

Prowadzenie działań polegających
na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia
mających na celu integrację, usamodzielnianie
Polski Związek
się osób niepełnosprawnych poprzez
Niewidomych
używanie przedmiotów przeznaczonych
dla osób niewidomych i słabowidzących
z terenu miasta Tomaszowa Maz.

6 000,00

6 000,00

Prowadzenie działań polegających
na rozwijaniu środowiskowych form wsparcia
Polski Związek
mających na celu integrację, usamodzielnienie
Głuchych
się osób głuchoniemych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

1 350,00

1 350,00

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

Tomaszowskie
Stowarzyszenie
Amazonek

5 000,00

5 000,00

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Koło
Miejskie Nr 2

6 500,00

6 500,00

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział
Miejsko - Powiatowy

8 500,00

8 500,00

Prowadzenie działań mających na celu
edukację i poradnictwo diabetologiczne
oraz propagowanie zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców miasta Tomaszowa
Mazowieckiego
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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

Polski Czerwony Krzyż

7 000,00

7 000,00

2 300,00

2 300,00

4 500,00

4 500,00

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

2 450,00

2 450,00

Pomoc rzeczowa dla rodzin, osób z terenu
miasta Tomaszowa Mazowieckiego, będących
w trudnej sytuacji życiowej poprzez
Polski Czerwony Krzyż
zapewnienie odzieży, sprzętu domowego,
mebli itp.
ZADANIE POWIERZONE

5 000,00

4 922,37

190 600,00

190 522,37

Polski Związek
Działania na rzecz integracji i zwiększania
Niewidomych
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
Tomaszowskie
społecznym na terenie miasta Tomaszowa
Stowarzyszenie
Mazowieckiego
Amazonek
Działania zmierzające do aktywizacji
i zwiększania uczestnictwa osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym

SUMA

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

Nazwa podmiotu

Dotacja

Kwota
wykorzystana

Organizacja współzawodnictwa sportowego
Miejski Szkolny
szkół podstawowych i gimnazjów
Związek Sportowy
ZADANIE POWIERZONE

40 000,00

40 000,00

UKS "13 - JOKER"

2 500,00

2 500,00

35 000,00

35 000,00

3 250,00

3 250,00

1 300,00

1 300,00

3 200,00

3 200,00

4 000,00

4 000,00

2 250,00

2 250,00

2 000,00

2 000,00

93 500,00

93 500,00

Miejskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
Polski Związek
Niewidomych
Wspieranie działań w zakresie organizacji
imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki Klub Sportowy
"AMBER"
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
SUMA
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VII. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
Nazwa zadania

Nazwa podmiotu
Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych
TRZCINA
Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

Dotacja

Kwota
wykorzystana

10 000,00

10 000,00

3 000,00

3 000,00

Stowarzyszenie Rodzin
Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych

2 500,00

2 500,00

Tomaszowski
Uniwersytet Trzeciego
Wieku

6 500,00

6 499,50

Stowarzyszenie
Amatorów Plastyków

10 000,00

10 000,00

Jednostka Związek
Strzelecki STRZELEC

8 000,00

7 221,47

Edukacja regionalna dzieci i młodzieży

Fundacja ZMIANA

8 000,00

8 000,00

Wykonanie renowacji miejsc pamięci
narodowej

Towarzystwo Przyjaciół
Tomaszowa
Mazowieckiego

4 000,00

0,00

52 000,00

47 220,97

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

Organizacja i wdrażanie powszechnych,
amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów obejmujących wystawy,
warsztaty i plenery
Realizowanie programów dotyczących
wychowania patriotycznego i wychowania
w duchu społeczeństwa obywatelskiego,
podtrzymywania tradycji narodowej

SUMA

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

Nazwa stowarzyszenia

Wykonywanie usług w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Tomaszowie Mazowieckim
ZADANIE POWIERZONE W WYNIKU
PRZETAGRU

Tomaszowskie
Towarzystwo Miłośników
i Opieki nad Zwierzętami
za I - III/2013
Tomaszowska
Spółdzielnia Socjalna
IMPULS
za IV - XIII/2013

SUMA

IX.

Dotacja

Kwota
wykorzystana

82 620,00

82 620,00

223 560,00

223 560,00

306 180,00

306 180,00

Dotacje na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności polityki
społecznej
Nazwa zadania

Rozwój różnorodnych form integracji
społecznej osób starszych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, działania
aktywizujące i wspierające środowisko
seniorów
SUMA

Nazwa
stowarzyszenia
Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
Powiatowe
Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Dotacja

Kwota
wykorzystana

7 500,00

7 500,00

7 500,00

7 500,00

15 000,00

15 000,00
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Załącznik nr 2
do sprawozdania z realizacji
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2013 rok

OPISOWE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADAŃ
PUBLICZNYCH ZLECONYCH W 2013 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

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 400 osób.
2.

Prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie
uświadamiania zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych

W ramach ww. zadania w m-cu czerwcu przeprowadzono pogadanki dla około 860. Do tego działania
wykorzystano 100 sztuk materiałów dydaktycznych przygotowanych w formie broszury. Wsparcie
realizacji ww. zadania przyczyniło się także do przeprowadzenia szkoleń ratowniczych dla 52
uczestników, z czego 24 osoby ukończyły kurs młodszego ratownika oraz 28 osób kurs ratownika
wodnego. Wykonanie zadania przyczyniło się do zwiększenia wiedzy dzieci i młodzieży na temat
zagrożeń nad wodą i jakie jekie bezpieczne formy rekreacji ruchowej powinni uprawiać podczas
wypoczynku nad wodą.
3.

Prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych lub szkoleniowych z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zadaniem objęto ok. 520 odbiorców. Działania podjęte w ramach ww. zadania to m.in.: etap rejonowy
XXI Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, szkolenia, zajęcia edukacyjne i warsztaty,
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.
4.

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

Przeprowadzono 5 pokazów sprawności strażackiej oraz pogadanki wśród 250 dzieci z dwóch
tomaszowskich szkół, które dały możliwość przekazania i wyczulenia danej grupy odbiorców
na bezpieczeństwo przeciwpożarowe szczególnie w okresie letnim, nie tylko ludzi ale także
otaczającego środowiska.

21

Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania

II.

Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, stymulowanie ich rozwoju osobowego

1.

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
W ramach zadania pn. „Żyjmy aktywnie” podjęto wiele działań zmierzających do aktywnego
korzystania z życia przez osoby starsze, utrzymując bądź rozwijając swoją sprawność fizyczną
i intelektualną. Zakładane cele zadania osiągnięto dzięki organizacji wykładów popularno
- naukowych, spotkań integracyjnych, zajęć informatycznych, językowych, wokalnych, plastycznych,
tanecznych, sportowych, teatralno – kabaretowych, czy wyjazdów kulturalnych i krajoznawczo turystycznych. Zorganizowano także imprezę plenerową, integrującą środowisko osób starszych
i ich rodzin. W zadaniu uczestniczyło 210 członków stowarzyszenia.

III.
1.

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej 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

Zadanie realizowały dwie organizacje. Wsparcie powyższego zadania pozwoliło na prowadzenie
punktu konsultacyjno - informacyjnego, z którego dyżurów skorzystały 83 osoby. Zrealizowano także
3 programy profilaktyczno – wychowawcze o charakterze warsztatowym, skierowane do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagogów oraz rodzin. Zadaniem zleceniobiorców było
wyposażenie
i

uczestników

rozwiązywania

w

problemów

narzędzia
w

celu

z

zakresu

umiejętnego

identyfikowania
podejmowania

przyczyn,

definiowania

profilaktycznych

działań

prewencyjnych i udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzicom w tym zakresie. W działaniach
warsztatowych wzięło udział 1410 osób.

IV. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie
alkoholizmowi
1.

Zdrowo i wesoło z "JEDYNKĄ" na łyżwach

Przeprowadzono program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach i rolkach, którego celem było
nie tylko opanowanie samej techniki jazdy, ale także wyposażenie w wiadomości dot. bezpiecznego
zachowania się na lodowisku i innych obiektach sportowych, korzystanie ze sprzętu sportowego
oraz nawiązywanie komunikacji z rówieśnikami i radzenie sobie z agresją i stresem. Działanie te
szczególnie korzystnie wpłynęły na dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, do których
w pierwszej kolejności były one kierowane. Ogółem z programu skorzystało 105 uczniów.
2.

"Ślizgamy się na wesoło" zajęcia sportowe dla uczniów upowszechniające łyżwiarstwo

W ramach zadani przeprowadzono zajęcia łyżwiarskie w grupach o zróżnicowanym wieku,
umiejętnościach oraz odległości szkoły od miejsca zajęć. Zajęcia łyżwiarskie były pretekstem
do zwiększenia obszaru oddziaływania kultury fizycznej na zmianę stylu życia młodych ludzi,
w szczególności dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z zajęć skorzystało
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434 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy nabyli umiejętność bezpiecznej jazdy
na łyżwach.
3.

Prowadzenie

działań

związanych

z

profilaktyką

i

rozwiązywaniem

problemów

alkoholowych oraz integracja osób uzależnionych i ich bliskich
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, jak i rekreacyjno – sportową, turystyczno – krajoznawczą i kulturalną.
Organizowano

zajęcia

profilaktyczne

dla

współuzależnionych,

zapewniono

wypoczynek

dla najmłodszych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odbiorcami powyższych działań
było ok. 1500 osób (członkowie stowarzyszeń abstynenckich i ich bliscy oraz mieszkańcy miasta).
4.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej

W 2013 roku prowadzono 2 placówki wsparcia dziennego, w tym:
- jedną o charakterze specjalistycznym, która zapewniała 5-godzinną opiekę 48 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych; w ramach zajęć 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 zorganizowała wycieczki krajoznawcze, turystyczne oraz sezonowe
wyjazdy wypoczynkowe, utrzymywała kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi podopiecznych
świetlicy z udziałem specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- jedną o charakterze opiekuńczym, zapewniającą 4-godzinną opiekę dla 30 dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych; podczas zajęć uczestnicy otrzymywali 1 posiłek, wyprawki szkolne w formie
podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży, a także pomoc w nauce.
5.

Prowadzenie punktu pomocy i poradnictwa psychologicznego dla osób uzależnionych
od hazardu

W ramach ww. zadania prowadzono punkt konsultacyjny, w którym udzielono ok. 700 porad
w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od gier hazardowych, ponadto udzielano wsparcia
psychologicznego.

Wychodząc

naprzeciw

problemowi,

jakim

jest

hazard

zorganizowano

w 2 tomaszowskich szkołach 4 spotkania profilaktyczne. Kontynuowano spotkania grupy
anonimowych hazardzistów, dla których przeprowadzono 5 otwartych maratonów.
6.

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

Powyższe zadanie realizowało pięć organizacji, w ramach którego prowadzono zajęcia teatralne,
spotkania filmowe, warsztaty manualne i ogólnorozwojowe. Młodzież uczestnicząca w poszczególnych
działaniach (około 480 osób) mogła rozwijać swoje zainteresowania, podnieść poczucie własnej
wartości, odkryć swoje możliwości intelektualne. Ponadto poszerzono ofertę kulturalno – rekreacyjną
w mieście, co dawało młodzieży możliwość dokonywania wyboru różnych form aktywnego spędzania
czasu wolnego.
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7.

Prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjno – integracyjnym
w zakresie docierania do środowisk lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem
nieformalnych grup dzieci i młodzieży oraz przedstawieniu możliwych form wsparcia
i zorganizowania czasu wolnego

Zadaniem objęto 275 dzieci i młodzieży, dla których przeprowadzono plenerowe zajęcia rekreacyjne.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się zachęcić uczestników zadania do spędzenia wolnego
czasu w ciekawy sposób, biorąc udział w zajęciach o charakterze artystycznym, plastycznym,
sportowym i profilaktycznym.
8.

Rozwój form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta z rodzin niewydolnych
wychowawczo w ich środowisku

Realizacja powyższego zadania pozwoliła na zapewnienie dzieciom i młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym pod kierownictwem opiekunów – wolontariuszy aktywnego
spędzania czasu wolnego. Odbiorcami zadania było 97 osób.
9.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Maz. z elementami
profilaktyki uzależnień w okresie zimowym i letnim

Dofinansowanie ww. zadania pozwoliło na zapewnienie w okresie zimowym dla 125 osób i w okresie
letnim dla 423 osób wypoczynku stacjonarnego i wyjazdowego. Przeprowadzone działania miały
charakter profilaktyczny, ukazujący różne możliwości spędzania czasu wolnego w sposób aktywny
i bez nałogów.
10. Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób uzależnionych
Realizacja powyższego zadania pozwoliła na zapewnienie w okresie listopad – grudzień schronienia
w godz. wieczornych i nocnych dla 46 osób bezdomnych z problemem uzależnienia. W okresie
nasilonego mrozu ogrzewalnia była otwarta całą dobę.

V.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

1. 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
W ramach ww. zadania udzielona została pomoc 47 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 słabo widzących 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. Odbiorcami tych działań było 90 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
Mazowieckiego
W ramach ww. zadania zorganizowano dla 147 uczestników warsztaty manualne i poznawczo
- rekreacyjne oraz spotkania integrujące osoby niepełnosprawne z wadą słuchu.
4. 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
W ramach ww. zadania prowadzono ćwiczenia usprawniające (basen, rehabilitacja), 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. Przybliżona 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 3.300 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 Mazowieckiego

potrzebujących pomocy, zmierzając do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb
W ramach ww. zadania dla łącznej liczby 4.359 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. Działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
W ramach ww. zadania zorganizowano dwa wydarzenia o charakterze kulturalno - artystycznym,
integrujące mieszkańców naszego miasta, połączone z pokazem sprzętu rehabilitacyjnego,
usprawniającego osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu codziennym. Odbiorcami ww.
działań było około 250 osób.
8. Działania zmierzające do aktywizacji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym
Wsparcie realizacji zadania publicznego pozwoliło na zorganizowanie dla 55 osób wyjazdu do Teatru
Wielkiego w Łodzi. Odbiorcami były osoby niepełnosprawne w różnym wieku i ich rodziny.
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9. Pomoc rzeczowa dla rodzin, osób z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego, będących
w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie odzieży, sprzętu domowego, mebli itp.
W ramach powierzonego zadania, w m-cach VIII-XII udzielono różnego rodzaju pomocy rzeczowej
118 mieszkańcom zamieszkującym nasze miasto i będącym w trudnej sytuacji bytowej.

VI. 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. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 53 imprezy sportowe,
w których uczestniczyło 2 402 dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie działań w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych oraz turystyki
Przedmiotowe zadanie realizowane było przez 6 organizacji. W ramach zadania zorganizowano
mieszkańcom naszego miasta łącznie 47 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych
oraz cyklicznych), mających na celu podnoszenie poziomu aktywności fizycznej poprzez wskazanie
możliwości rekreacyjnego uprawiania sportu oraz zachęcających do prozdrowotnego spędzania czasu
wolnego. Wśród wszystkich zorganizowanych imprez znalazły się takie, które skierowane były
do wszystkich mieszkańców miasta, jak również imprezy integracyjne dla osób o znacznej
i umiarkowanej niepełnosprawności. Zadaniem objęto około 5 315 osób.

VII. 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
Zadanie realizowały 3 organizacje, które przeprowadziły warsztaty plastyczne i teatralne, konkurs
muzyczny oraz literacki – łącznie 12 imprez. Ww. działania kierowano do młodzieży, seniorów i osób
niepełnosprawnych. Powyższymi działaniami objęto około 460 osób.
2. Organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów obejmujących wystawy, warsztaty i plenery.
W ramach w/w zadania zorganizowano 12 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych członków
Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Prace wystawiane były między innymi w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Muzeum, co umożliwiało zaprezentowanie ich dużej grupie mieszkańców
naszego miasta. Zorganizowano 1 plener dla 10 osób i 4 warsztaty plastyczne dla 24 uczestników,
mające na celu podniesienie poziomu twórczości malarskiej. Członkowie SAP uczestniczyli
w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach co przyczyniło się do promocji naszego miasta.
3. Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu
społeczeństwa obywatelskiego, podtrzymywania tradycji narodowej
W ramach ww. zadania dofinansowano realizację dla około 350 uczestników działań edukacyjnych,
ukazujących znaczenie wychowania patriotycznego w życiu dzieci i młodzieży, poprzez udział w wielu
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uroczystościach upamiętniających wydarzenia historyczne, szkoleniach strzeleckich promujących
aktywne formy czasu wolnego i promujących patriotyczne postawy obywatelskie, a także
rekonstrukcjach historycznych i comiesięcznych treningach strzeleckich.

VIII. Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego
1. Wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
W ramach zadania realizowano działania zmierzające do zapewnienia całodobowej opieki
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, przyjmowania zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt
i wyłapania bezdomnych zwierząt oraz ich ewidencjonowania, bezpłatnego przyjmowania zwierząt
do schroniska,

zapewnienia

zwierzętom

przebywającym

w schronisku całodobowej

opieki

weterynaryjnej oraz właściwych warunków bytowania, w tym leczenia, przekazywania zwierząt
do adopcji.

IX. Realizacja pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej
1. Rozwój różnorodnych form integracji społecznej osób starszych z terenu miasta
Tomaszowa Mazowieckiego, działania aktywizujące i wspierające środowisko seniorów
Ww. zadanie realizowały dwa stowarzyszenia, które dla około 1 120 uczestników prowadziło działania
aktywizujące i integrujące środowisko seniorów w formie wyjazdów do teatru i kina, wyjazdów
krajoznawczo - turystycznych, spotkań okolicznościowych, a także zajęć manualnych.
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Załącznik nr 3
do sprawozdania z realizacji
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za rok 2013

WYKAZ IMPREZ OBJĘTYCH PATRONATEM PRZEZ PREZYDENTA MIASTA
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

1. Obchody Jubileuszu 90 - lecia Klubu Piłkarskiego RKS „LECHIA” 1923
- Klub Piłkarski RKS LECHIA 1923 (cały rok).
2. GRAND

PRIX

POLSKI

-

XXV

Turniej

„ASÓW”

w

kręglarstwie

- Klub Sportowy PILICA (23-24.02.2013 r.).
3. Gorączka Złota - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy (04.03.
- 31.05.2013 r.).
4. XV Ogólnopolski Memoriał Szachowy Jana Wijaczki - Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ZNP (13.04.2013 r.).
5. VII

Ogólnopolski

Otwarty

Turniej

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

w Kręglach - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (17.04.2013 r.).
6. III Turniej Kręglarski Klubów HDK PCK - Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy (20.04.2013 r.).
7. „Spo-Tkanie w kinie społecznie zaangażowanym” - Stowarzyszenie
Inicjatyw Kulturalnych TRZCINA (26 - 27.04.2013 r.).
8. Turniej Koszykówki MAT CUP Vol. 5. - Miejskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej (27.04.2013 r.).
9. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w kręglarstwie klasycznym
- Klub Sportowy PILICA (1-3.05.2013 r.).
10. XVII Tomaszowski Bieg Trzeźwości - Stowarzyszenie Abstynenckie AZYL
(12.05.2013 r.).
11. Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn z okazji Dni Olimpijczyka o Puchar
Prezydenta

Miasta

-

Towarzystwo

Krzewienia

Kultury

Fizycznej

Ognisko ZNP (13 - 14.05.2013 r.).
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12. XIV Koncert charytatywny „Serce na Dłoni” - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy (17.05.2013 r.).
13. VIII Ogólnopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych TOMASZOWIADA
2013 - Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych (7.06.2013 r.).
14. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt - Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy DARGFIL ( 14 - 16.06.2013 r.).
15. Regaty

o

Puchar

Prezydenta

Miasta

Tomaszowa

Mazowieckiego

- Piotrkowski Okręgowy Związek Żeglarski (22.06.2013 r.).
16. VII Turniej Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Bezpieczeństwa „Umiem
Pomóc Sobie i Innym” - Liga Technik Obronnych (24.06.2013 r.).
17. Obchody 60 - lecia Szkolnego Związku Sportowego - Miejski Szkolny
Związek Sportowy (02.10.2013 r.).
18. VIII

Ogólnopolski

Przegląd

Muzyczny

Osób

Niepełnosprawnych

„Rozśpiewana Jesień” – Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (04.10.2013 r.).
19. Turniej

Piłki

Siatkowej

Kadetów

„VOLLEYBALL

HOPEFUL

2013”

- Klub Sportowy LECHIA (listopad 2013 r.).
20. Szlachetna Paczka XIII edycja - Stowarzyszenie Wiosna (16.11.
- 12.12.2013 r.).
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