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Zagadnienia 
priorytetowe w 
poszczególnych 
zakresach  

Pomoc niefinansowa Pomoc finansowa 

Wzajemna 
wymiana 
informacji  

uzgadnianie 

kształtu listy 

zagadnień 
priorytetowyc

h 

obejmowanie 

patronatem 

przedsięwzięć 

wydawanie 

referencji 

organizacjom 

wspieranie 

organizacji 

Powierzanie 
wykonywania 
zadania (pełne 
sfinansowanie )  

Wspieranie  
wykonania 
zadania  dotacją 

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans rodzin i osób/ efekty 

organizowanie 

całodobowej 

opieki doraźnej 

dla kobiet i dzieci, 

szczególnie ofiar 

przemocy w 

rodzinie 

TAK   TAK   Prowadzenie 

Centrum Interwencji 

Kryzysowej w 

Otwocku przy ul. 

Tadeusza 12, jako 

ośrodka wsparcia 

dla ofiar przemocy 

w rodzinie, przez 

Caritas Diecezji 

Warszawsko – 

Praskiej z siedzibą 

w Warszawie przy 

ul. Kawęczyńskiej 

49. Dotacja  50 000 

zł. 

rozwój form pracy 

z rodziną, w tym 

opieki nad 

dziećmi i 

młodzieżą 

       

przeciwdziałanie 

izolacji i 

marginalizacji 

społecznej osób w 

TAK  Honorowy 

Patronat Starosty 

Otwockiego nad 

IV Dorocznym 

  Prowadzenie 

Domu Pomocy 

Społecznej w 

Otwocku przy ul. 

Częściowe 

dotowanie 

działalności 

Warsztatów Terapii 
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trudnych 

sytuacjach 

życiowych 

Piknikiem 

Integracyjnym 

„Wspólne Więzi” 

w Radiówku, 

organizatorzy:   

Stowarzyszenie 

RiON „Jesteśmy”, 

WTZ w Radiówku 

Moniuszki 41 dla 

osób dorosłych 

niepełnosprawnyc

h intelektualnie 

przez Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym Koło 

w Otwocku. 

Dotacja 293 496 

zł. Środki 

finansowe 

pochodziły z 

budżetu państwa. 

Zajęciowej w 

Otwocku i 

Radiówku. Łączna 

kwota dotacji 

108 504 zł. 

działania 

opiekuńczo-

wychowawcze 

prowadzone przez 

ogniska, świetlice 

i inne placówki 

opiekuńczo-

wychowawcze dla 

dzieci z ubogich 

rodzin 

z dysfunkcjami 

emocjonalnymi 

TAK      Prowadzenie 

Środowiskowego 

Ogniska 

Wychowawczego w 

Otwocku przy ul. 

Ługi 58A o zasięgu 

ponadgminnym 

przez Caritas 

Diecezji 

Warszawsko – 

Praskiej. Dotacja 

30 000 zł. 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia/efekty 

promocja 

zdrowego stylu 

życia, w 

Wymiana 

informacji z 

Fundacją 

 Współpraca przy 

wspólnej 

organizacji akcji 
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szczególności 

pomoc osobom 

uzależnionym od 

środków  

odurzających i 

alkoholu 

Kwiat 

Kobiecości w 

zakresie 

profilaktyki 

promocji zdrowia 

w zakresie 

profilaktyki raka 

szyjki macicy  

 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych/ efekty 

organizowanie i 

wspieranie imprez 

sportowych z 

udziałem dzieci, 

młodzieży 

i dorosłych 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

 Regionalna Sekcja 

Mazowiecka 

Polski Związek 

Żeglarzy 

Niepełnosprawnyc

h 

  5 imprez 

sportowych dla 

uczniów szkół z 

terenu powiatu na 

kwotę 16 850 zł 

(wykorzystano 

16 848 zł): 

(1S) Sztafetowe 

Biegi Przełajowe z 

udziałem Szkół 

Ponadgimnazjalnych

, Gimnazjalnych  i 

Podstawowych 

Kobiet i Mężczyzn,  

(2S) Mistrzostwa 

Powiatu Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

w Lekkiej Atletyce 

Kobiet i Mężczyzn , 

(3S) Mistrzostwa 

Powiatu Szkół 

Ponadgimnazjalnych

, Gimnazjalnych i 

Podstawowych  

w Biegach 

Przełajowych 
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Kobiet i Mężczyzn, 

(4S) Mistrzostwa 

Powiatu Szkół 

Gimnazjalnych w 

Lekkiej Atletyce 

Dziewcząt i 

Chłopców, (5S) 

Mistrzostwa 

Powiatu Szkół 

Podstawowych w 

Czwórboju 

Lekkoatletycznym 

Dziewcząt i 

Chłopców  

udział 

reprezentacji 

Powiatu w 

systemie 

zawodów 

wojewódzkich 

i ogólnopolskich 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

     

upowszechnianie 

rekreacji i 

amatorskiego 

uprawiania sportu 

wśród szerokiej 

rzeszy 

mieszkańców 

Powiatu 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

Honorowy 

Patronat Starosty 

Otwockiego na 

Biegami 

Młodzieżowymi w 

czasie XXI 

Półmaratonu 

Wiązowskiego 

    

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania/ efekty  
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udzielanie 

pomocy przy 

organizowaniu 

konkursów 

edukacyjnych, 

wspieranie 

inicjatyw 

samorządów 

szkolnych, rad 

pedagogicznych i 

rad rodziców 

w dziedzinie 

wychowania 

    1. „Odkryj siłę 

praw człowieka” 

warsztaty 

organizowane we 

współpracy z Amnesty 

International 

2. „Akcja 

szlachetna paczka” 

współpraca ze 

Stowarzyszeniem 

Wiosna 

3. Konkurs 

„Mój przyjaciel 

pies….”. Współpraca  

z Towarzystwem 

Przyjaciół Zwierząt 

4. „Szantowisk

o” koncert 

charytatywny 

współpraca ze 

Regionalną Sekcją 

Mazowiecką PZŻN w 

Otwocku 

 1. Dotacja  

500 zł na Zawody 

kulturystyczne – 

wyciskanie sztangi 

dla szkół 

ponadgimnazjalnych 

organizowane przez 

Zespół Szkół Nr  

2. Dotacja 

1000 zł na 

lekkoatletyczne 

mistrzostwa 

województwa 

mazowieckiego 

„sprawni razem” 

organizowane przez 

SOSW Nr 1 

5. Dotacja 

1000 zł na 

organizację przez 

PMDK kolejnej 

edycji konkursu 

„Warszawska 

Syrenka” 

 

w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

organizowanie 

szkoleń drużyn 

ratowniczych i 

doposażenie w 

sprzęt 

       

 

 

1 zadanie do kwoty 

5 000, 00 zł: (1B) 

Zapewnienie 
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podnoszenie 

bezpieczeństwa 

osób 

przebywających 

nad wodą otwartą 

      bezpieczeństwa 

obywateli na rzece 

Wiśle w granicach 

powiatu  

prewencja 

powodziowa 

      

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

Ogólne         

w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury 

organizowanie lub 

uczestnictwo w 

imprezach 

kulturalnych: w 

festiwalach, 

przeglądach, 

konkursach i 

koncertach oraz w 

seminariach i 

szkoleniach 

z zakresu kultury, 

w szczególności 

tych, które służą 
podtrzymywaniu 

tradycji 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

1. Honorow

y Patronat 

Starosty 

Otwockiego nad 

imprezą pn. 

„Festiwal Otwarte 

Ogrody Józefów 

2011”, 

organizator: 

Miejski Ośrodek 

Kultury w 

Józefowie; 

2. Honorow

y Patronat 

Starosty 

Otwockiego nad 

„VIII Europejskim 

Festiwalem 
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narodowej i 

tożsamości 

lokalnej 

Muzycznym w 

Otwocku”, 

organizator: 

Fundacja 

OtwArte; 

3. Honorow

y Patronat Starosty 

Otwockiego nad 

inicjatywą 

„Mapowanie 

Otwocka”, 

organizator: 

Fundacja Open 

Art Projects 

wydawanie 

niskonakładowych

, niekomercyjnych 

publikacji i 

periodyków, 

książek, 

katalogów, nagrań 
fonograficznych i 

audiowizualnych 

o tematach 

dotyczących 

Powiatu; 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

     

w zakresie turystyki 

wytyczanie, 

oznakowanie i 

utrzymanie 

TAK TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 
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szlaków 

turystycznych 

Powiatu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

znakowanie 

atrakcji 

turystycznych 

Powiatu 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

     

tworzenie 

systemów 

informacji 

turystycznej o 

Powiecie 

CIT 

prowadzony 

przez PTTK 

TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

  CIT prowadzony 

przez PTTK  
  

wydawanie 

niskonakładowych

, niekomercyjnych 

publikacji i 

periodyków, 

książek, 

katalogów 

prezentujących 

walory 

turystyczne 

Powiatu 

 TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

     

działania na rzecz kreowania i realizacji polityki rozwoju Powiatu 

stworzenie 

platformy 

współpracy z 

  

TAK (w czasie 

prac Zespołu ds. 

opracowania 
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organizacjami, 

włączenie 

przedstawicieli 

organizacji w 

kształtowanie 

polityki rozwoju 

powiatu, 

uzyskanie 

akceptacji 

społecznej dla 

opracowywanych 

dokumentów i 

realizowanych 

programów 

programu 

współpracy z 

NGO na 2012 r.) 

włączenie organizacji w kreowanie i realizację polityki rozwoju w okresie programowania funduszy strukturalnych 2007 – 2013, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 
ogólne Zamieszczani

e informacji 

na stronie 

www.powiat-

otwocki.pl nt 

naborów 

wniosków 

 

      

Suma efektów         
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Legenda: 

 

KOLOR czerwony – Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych – Biuro Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych 

KOLOR pomarańczowy – Wydział Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych – Biuro Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju  

KOLOR Zielony – Samodzielne Biuro Kultury i Promocji 

KOLOR brązowy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

KOLOR fioletowy – Oświata Powiatowa w Otwocku 


