Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

Zagadnienia
priorytetowe w
poszczególnych
zakresach

Współpraca w formie niefinansowej
Współpraca w formie finansowej
obejmowanie
wydawanie
wspieranie
Powierzanie
Wspieranie
Udzielenie wsparcia
patronatem
referencji
merytoryczne
wykonywania zadania
wykonania zadania
finansowego zgodnie z
przedsięwzięć
organizacjom i organizacji
(par. 6 ust. 3 pkt.1)
dotacją
art. 19a ustawy (par. 6
(par. 6 ust. 2 pkt.2 udzielanie
(par. 6 ust. 2
(par. 6 ust. 3 pkt.2)
ust. 3 pkt.3)
programu)
rekomendacji
pkt.4)
(par. 6 ust. 2
pkt.3)
W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans rodzin i osób (par.7 pkt. 1 lit. a) – d) ):
organizowanie
Tak, np. poprzez
całodobowej opieki
comiesięczne
doraźnej dla kobiet i
zestawienia osób
dzieci, szczególnie ofiar
przebywających w
przemocy w rodzinie,
Centrum Interwencji
Tak, poprzez
Tak, poprzez
Kryzysowej,
rekomendacje
konsultacje
Tak, w drodze
współpracę w
niezbędne do
indywidualne z
Nie
Nie
Otwartego Konkursu
Nie
zakresie
dołączenia do
zakresu
Ofert.
umieszczania osób
dokumentacji
aktualnych
znajdujących się w
konkursowej.
przepisów prawa.
sytuacjach
kryzysowych,
doznających
przemocy w rodzinie.
wzajemna wymiana
informacji
(par. 6 ust. 2 pkt.1 lit.
a) – e) programu)
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rozwój form pracy z
rodziną, w tym opieki
nad dziećmi i młodzieżą,
osobami samotnymi,
starszymi i
niepełnosprawnymi

Tak, poprzez
comiesięczne
przekazywanie
informacji na temat
liczby mieszkańców
Domu Pomocy
Społecznej w
Otwocku przy ul.
Moniuszki 41,
przekazywanie
informacji na temat
aktualnych
przepisów prawa,
doradztwo
merytoryczne

Nie

przeciwdziałanie izolacji
i marginalizacji
społecznej osób w
Nie
Nie
trudnych sytuacjach
życiowych
działania opiekuńczowychowawcze
prowadzone przez
ogniska, świetlice i inne
placówki opiekuńczoNie
Nie
wychowawcze dla dzieci
z ubogich rodzin z
dysfunkcjami
emocjonalnymi
W zakresie ochrony i promocji zdrowia (par.7 pkt. 2 lit. a) – e) ):
promocja zdrowego
Informacje na stronie
Pomoc w
stylu życia
www.powiatorganizacji i
otowcki.pl,
patronat nad
korespondencja
spotkaniem

Tak, poprzez
rekomendacje
niezbędne do
dołączenia do
dokumentacji
konkursowej.

Tak, poprzez
konsultacje
indywidualne z
zakresu
aktualnych
przepisów prawa.

Tak, w drodze Otwartego
Konkursu Ofert.

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Społeczny
Komitet ds. AIDS,
Polskie
Stowarzyszenie

Nie

Nie

Nie
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pomoc osobom
uzależnionym
wspieranie akcji
profilaktycznych i
zdrowotnych

elektroniczna i
papierowa z fundacją
Krewniacy,
Społecznym
Komitetem ds. AIDS,
Polskim
Stowarzyszeniem
Diabetyków Oddział
Powiatowy w
Otwocku, Polski
Związek
Niewidomych Koło
Terenowe w
Otwocku

wigilijnym
Polskiego
Stowarzyszenia
Diabetyków
Oddział
Powiatowy w
Otwocku

Diabetyków
Oddział
Powiatowy w
Otwocku, Polski
Związek
Niewidomych
Koło Terenowe w
Otwocku

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pomoc w
rozpowszechnieniu
informacji o akcjach
w mediach lokalnych,
jednostkach
samorządowych

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

wspieranie działalności
charytatywnej na rzecz
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
osób chorych i
niepełnosprawnych
organizowanie
warsztatów, konferencji,
wydarzeń z zakresu
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
ochrony i promocji
zdrowia
W zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (par.7 pkt. 3 lit. a) – c) ):
organizowanie i
Zamieszczanie
Przedsięwzięcia:
1. Miss Ziemi
Powiatowy Piknik i
1. Prowadzenie
Nie
Nie
współorganizowanie
informacji na stronie:
1. Powiatowy
Otwockiej 2012
Jarmark Ludowy w
strażackiej orkiestry
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przedsięwzięć
kulturalnych i
historycznych: festiwali,
przeglądów i koncertów,
itp., w szczególności
tych, które służą
podtrzymywaniu tradycji
i tożsamości lokalnej

www.powiatotwocki.pl

Piknik i Jarmark
Ludowy w
Kątach
2. Projekt
„Otwock”
3. IX Europejski
Festiwal
Muzyczny w
Otwocku

2. Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny
"Baranek
Wielkanocny"
3. Festiwal
Świdermajer
4. XXV Festwial
Muzyczny
"Piosenka w
Świdrze"
5. 9. Majówka
Reymontowska
6. VIII Piknik
Forteczny na
Dąbrowieckiej
Górze
7. Polski Dzień
Bluesa w
Otwocku
8. Konkurs
Kompozytorski im.
Marka Sarta
9. Prowadzenie
lekcji historycznopoglądowych w
Izbie Regionalnej
w Gliniance
10. Wystawa
Powiatowa
“Wojsko Polskie
1939” w Muzeum
II Korpusu
Polskiego w

Kątach

dętej oraz udział w
wydarzeniach
kulturalnych w
powiecie otwockim.
2. Organizacja XX
Finału WOŚP
otwartego dla
mieszkańców
powiatu otwockiego
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Józefowie
11. Gala Pola
Nadziei 2012
wydawanie
niskonakładowych,
niekomercyjnych
publikacji i periodyków,
książek, katalogów,
nagrań fonograficznych i
audiowizualnych o
tematyce regionalnej
ochrona dóbr kultury i
tradycji, z wyłączeniem
prac konserwatorskich i
robót budowlanych

Zamieszczanie
informacji na stronie:
www.powiatotwocki.pl

Nie

Nie

Nie

Nie

Film pt. „Wesele
Kołbielskie”

Nie

Nie

Nie

Nie

Renowacja
miejsca pamięci
otwockich Żydów
przy ul. Reymonta
i jego otoczenia

Nie

Nie

Nie

1. Organizacja
Maratonów
Rowerowych o zasięgu
powiatowym.
2. Organizacja
Turniejów Piłki Nożnej
o Puchar Starosty.
3. Organizacja
Turniejów Piłki
Siatkowej o Puchar
Starosty.
4. Organizacja
Turniejów Tenisa

Nie

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (par.7 pkt. 4 lit. a) – b) ):
organizowanie i
Organizacja
wspieranie
współzawodnictwa
przedsięwzięć
sportowego w ramach
sportowych
Mistrzostw Powiatu
odbywających się na
Otwockiego szkół
terenie powiatu z
podstawowych,
Tak.Szczegóły
Tak, poprzez
udziałem jego
1. Osiecka Liga
gimnazjalnych i
www.powiatNie
konsultacje
mieszkańców,
Halowa.
ponadgimnazjalnych na
otwocki.pl.
indywidualne.
podstawie "Regulaminu
współzawodnictwa
sportowego w ramach
Mistrzostw Powiatu
Otwockiego szkół
podstawowych,
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upowszechnianie
rekreacji i amatorskiego
uprawiania sportu wśród
mieszkańców Powiatu

Tak.Szczegóły
www.powiatotwocki.pl

Żeglarskie
warsztaty
artystyczne
„Pokłady nadziei –
PEFRON”

W zakresie ratownictwa i ochrony ludności (par.7 pkt. 5 lit. a) – c) ):
organizowanie szkoleń
drużyn ratowniczych i
Nie
Nie
doposażenie w sprzęt
podnoszenie
bezpieczeństwa osób
Nie
Nie
przebywających nad
wodą otwartą
prewencja powodziowa
W zakresie turystyki (par.7 pkt. 5 lit. a) – d) ):
wytyczanie,
oznakowanie i
utrzymanie szlaków
turystycznych Powiatu
Tak. Szczegóły
znakowanie atrakcji
www.powiatNie
turystycznych Powiatu
otwocki.pl.

gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na
lata 2012-2014".

Stołowego o Puchar
Starosty.

Nie

Tak, poprzez
konsultacje
indywidualne.

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak, poprzez
konsultacje
indywidualne.
Konkurs
turystyczny "Mój
powiat" mieszkańcy
wytyczają własne
szlaki turystyczne
po powiecie.

Utrzymanie szlaków
turystycznych.

Nie

Nie

Wsparcie dla WOPR w
kwocie 9800,00 zł
(Umowa nr 126/ZK/2012
z 01.06.2012 r.)

Nie
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tworzenie systemów
informacji turystycznej o
Powiecie

Tak. Szczegóły
www.powiatotwocki.pl.

wydawanie
niskonakładowych,
niekomercyjnych
Tak. Szczegóły
publikacji i periodyków,
www.powiatksiążek,
otwocki.pl.
katalogów
prezentujących walory
turystyczne Powiatu
W zakresie ekologii (par.7 pkt. 7 lit. a) – c) ):
edukacja ekologiczna w
zakresie zachowań
Nie
proekologicznych
wydawanie
niskonakładowych,
Zamieszczanie
niekomercyjnych
informacji na stronie:
publikacji i broszur w
www.powiatzakresie inicjatyw i
otwocki.pl
działań ekologicznych

Nie

Tak, poprzez
konsultacje
indywidualne.
Organizacja
konferencji
„Rozwój turystyki
w powiecie
otwockim”.

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prowadzenie Centrum
Informacji
Turystycznej o
Zasięgu Powiatowym.

Nie

Nie

1. Mapa
turystyczna powiatu
otwockiego.
2. Spacerownik
otwocki

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

1. „STOP
wypalaniu traw”
2. „AZBEST –
CICHY
ZABÓJCA”

Nie

Nie

Nie
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organizowanie
warsztatów, konferencji,
wydarzeń z zakresu
ochrony przyrody

1.

Zamieszczanie
informacji na stronie:
www.powiatotwocki.pl

Nie

Nie

Tak. Spotkania
informacyjne dla
Spółek Wodnych

Nie

Dotacja 5000 zł
dla Spółki Wodnej
Dyzin-Jatne
2. Dotacja 5000 zł
dla Spółki Wodnej
Glina
3. Dotacja 2333 zł
dla Spółki Wodnej
Góraszka
4. Dotacja 5000 zł
dla Spółki Wodnej
Majdan

Nie

W zakresie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, poprzez promowanie działań mających na celu organizowanie i rozwój wolontariatu oraz wspólnot lokalnych (par.7 pkt.8)
W zakresie
przedsięwzięć na rzecz
społeczności lokalnej,
poprzez promowanie
działań mających na
celu organizowanie i
rozwój wolontariatu oraz
wspólnot lokalnych
Suma efektów

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Legenda:
KOLOR – Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych – Biuro Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych
KOLOR – Wydział Ochrony Środowiska
KOLOR – Samodzielne Biuro Kultury i Promocji
KOLOR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
KOLOR – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
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