Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/266/09
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 19 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W 2008 ROKU
1. Wstęp.
Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2008
roku został przyjęty uchwałą nr XVI/112/07 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
25 października 2007 roku. Uchwalanie Programu jest obowiązkiem jednostek samorządu
terytorialnego wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu został skonsultowany z przedstawicielami
środowiska organizacji pozarządowych na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w dniu
9 października 2007 roku.
2. Wzajemne informowanie się o kierunkach realizowanych działań.
Na stronie internetowej www.powiat.pabianice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na
bieŜąco umieszczano informacje o aktualnościach z Ŝycia powiatu oraz podejmowanych
decyzjach (uchwały, zarządzenia). Niektóre informacje dotyczyły działań realizowanych
przez organizacje pozarządowe. Na stronach zamieszczane były takŜe informacje
o ciekawych źródłach finansowania pozapowiatowego. Podczas spotkań z Zespołem
Konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi omawiano współpracę
w roku ubiegłym oraz dyskutowano na temat bieŜących spraw związanych ze współpracą
samorządu i organizacji pozarządowych.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności organizacji.
29 lutego 2008 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie członków Zespołu
Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na którym skonsultowano
projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.
7 października 2008 roku w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie członków
Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, na którym
skonsultowano projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie Programu
Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009.
4. Funkcjonowanie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
W okresie sprawozdawczym funkcjonowały:
• Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którego
skład wchodzili przedstawiciele następujących stowarzyszeń z terenu powiatu
pabianickiego: Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”, Stowarzyszenie „Czuję Sercem”,
Pabianicki Klub Sportów Wodnych, Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa
w Pabianicach, Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, Oddział Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego im. Kazimierza Staszewskiego w Pabianicach,
Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Pabiks”,

•

•

•

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pabianicach w okresie
sprawozdawczym spotkał się 3 razy.
Powiatowa Rada Sportu, w skład której wchodzili przedstawiciele następujących
sportowych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu
pabianickiego: Klub Sportowy „Zjednoczeni”, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„PABIKS”, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Dłutów”, Uczniowski Klub Sportowy
„Atlas”, Uczniowski Klub Sportowy „Azymut”, Pabianickie Towarzystwo
Koszykówki w Pabianicach w okresie sprawozdawczym spotkała się 3 razy.
Zespół do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, w pracach którego uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia
„RAZEM” przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych
w Pabianicach w okresie sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń.
Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzili
przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych z terenu powiatu: Polski
Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach, Stowarzyszenie „RAZEM”
przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach,
Stowarzyszenie „Czuję Sercem”, Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Konstantynowie Łódzkim oraz przedstawiciele innych organizacji zajmujących się
działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych byli zapraszani na posiedzenia Rady.

Prowadzona była ścisła współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu do Spraw Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi p. Magdaleną Werstak w zakresie wymiany informacji
dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Wspomaganie szkoleniowe, informacyjne, techniczne i finansowe.
W roku 2008 grupa partnerska, w skład której wchodziła m. in. organizacja pozarządowa
wystąpiła z deklaracją współpracy partnerskiej. Starostwo przyjęło rolę lidera projektu na
rzecz młodzieŜy i zarezerwowało wkład własny. Projekt wpisany był w działania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.
17 czerwca 2008 roku w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja informacyjna
„MoŜliwości wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie aktywizacji zawodowej
i integracji społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w której brali
udział przedstawiciele stowarzyszeń sportowych i innych organizacji pozarządowych.
8 września 2008 roku w Starostwie Powiatowym organizacje pozarządowe mogły
uczestniczyć w spotkaniu informacyjno-promocyjnym z udziałem przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego dotyczącym moŜliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10 października 2008 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie informacyjne
m.in. na temat wsparcia i promocji ekonomii społecznej w województwie łódzkim, na które
zaproszono stowarzyszenia o profilu działalności związanym z tematyką spotkania.
10 grudnia 2008 roku organizacje pozarządowe były adresatami seminarium
„Współpraca na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiecie pabianickim”

zorganizowanego w Starostwie Powiatowym przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich „OPUS” i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.
O wszystkich spotkaniach i szkoleniach dotyczących organizacji pozarządowych
informowano za pomocą oficjalnej strony internetowej oraz w bezpośredniej korespondencji.
Na stronie internetowej Powiatu nanoszone są aktualne dane dotyczące poszczególnych
organizacji. Na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się informacja
dotycząca ewidencji stowarzyszeń.
W marcu 2008 roku przekazano w uŜyczenie sprzęt ratowniczy Wodnemu Ochotniczemu
Pogotowiu Ratunkowemu w Pabianicach oraz zestawy ratownicze Ochotniczemu Centrum
Ratownictwa w Pabianicach. Sprzęt o wartości 34 tys. zł został zakupiony przez Starostwo
dzięki środkom pozyskanym z funduszu prewencyjnego PZU i słuŜy wykonywaniu zadań
statutowych w/w stowarzyszeń.
W kwietniu 2008 r. Starostwo Powiatowe w Pabianicach na prośbę Związku Sybiraków
Koło w Pabianicach zostało jednym z dwóch fundatorów tablicy poświęconej ofiarom Syberii
z lat 1939 – 1958 przeznaczając na ten cel kwotę 1.035 zł. Odsłonięcie tablicy miało miejsce
w Gimnazjum nr 3 im. T. Kościuszki w Pabianicach dnia 29 września 2008 roku – w 80-tą
rocznicę powstania Związku Sybiraków.
W październiku 2008 r. Zarząd Powiatu umoŜliwił następującym stowarzyszeniom
otrzymanie zestawów komputerowych ze stanu Powiatowego Urzędu Pracy: Stowarzyszenie
Abstynentów „Granica” – 2 szt., Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP Zarząd
Oddziału Powiatowego w Pabianicach – 2 szt., Stowarzyszenie „Czuję Sercem” – 2 szt.,
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego – 1 szt., Polski Związek
Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Miejskiego Pabianice – 1 szt.,
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Pabianicach – 2 szt., Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy „Szansa” – 4 szt.
Stowarzyszenia będące organizatorami i uczestnikami imprez powiatowych
o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym w okresie sprawozdawczym
kaŜdorazowo otrzymywały nagrody rzeczowe dla zawodników i uczestników konkursów,
materiały promocyjne powiatu z przeznaczeniem na upominki, puchary i medale.
Wiele imprez objęto równieŜ patronatem Starosty Pabianickiego m.in. akcję „Podziel się
posiłkiem” prowadzoną przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Szansa”, II Powiatową
Wampiriadę Sportową organizowaną przez PCK oraz szereg imprez kulturalnych
i sportowych.
6. Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych.
•

•

w kwietniu 2008 r. włączono Komendę Hufca ZHP, Zarząd Rejonowy PCK
w Pabianicach, Ochotniczy Sztab Ratownictwa, Koła Gospodyń Wiejskich
w organizację imprezy artystyczno-wystawienniczej „Miting Kulturalny”. Podczas
imprezy umoŜliwiono takŜe przeprowadzenie publicznej zbiórki pienięŜnej
Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń dla Ani”;
we wrześniu 2008 roku włączono Komendę Hufca ZHP, Zarząd Rejonowy PCK
w Pabianicach, Ochotniczy Sztab Ratownictwa, klub sportowy A&A Golf Club, Koła

•

Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dęte działające przy Ochotniczych StraŜach
PoŜarnych z terenu powiatu w organizację Dni Powiatu Pabianickiego;
Powiat Pabianicki współpracował ze środowiskami kombatanckimi i harcerzami przy
przygotowaniu obchodów świąt państwowych.

7. Nieodpłatne udostępnianie lokali i nieruchomości.
•
•
•

Starostwo udostępniało salę kominkową na spotkania i szkolenia organizacji
pozarządowych. Spotkania prowadził Polski Czerwony KrzyŜ oraz Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Kontynuowano umowę uŜyczenia zawartą ze Stowarzyszeniem Abstynentów
„Granica” na bezpłatne uŜytkowanie nieruchomości przy ul. Partyzanckiej 56
z przeznaczeniem na działalność statutową.
27 listopada 2008 ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Granica” zawarto umowę
uŜyczenia nieruchomości przy ul. Szpitalnej 71 z przeznaczeniem na działalność
statutową.

8. Uchwałą Nr XXXVI/228/08 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 14 listopada 2008
roku przyjęto Program Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2009 wraz z poniŜszą listą zagadnień priorytetowych
w 2009 roku:
1. Ustala się następującą listę zagadnień priorytetowych na 2009 rok:
1) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł
zewnętrznych (np. szkolenia o funduszach strukturalnych UE);
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
3) zintegrowanie środowiska organizacji pozarządowych celem wzajemnego
zapoznania się z zakresem działalności statutowej, wypracowania wspólnych
stanowisk i podjęcia współpracy;
4) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw
przedsiębiorczych oraz wspomaganie rozwiązywania problemów osób
bezrobotnych;
5) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieŜą;
6) wspomaganie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych;
2.

Lista zagadnień wymienionych w ust. 1 informuje partnerów Programu
o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2009, jednak nie stanowi
jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów naleŜą:
wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji załoŜonych celów,
nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

3. W 2009 roku zadania publiczne Powiatu realizowane przy udziale i współdziałaniu
organizacji pozarządowych będą obejmować następujące sfery:
1) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, obejmującej:
- organizację konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieŜy,
- organizację sesji i sympozjów naukowych związanych promocją nauki,
- współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie opieki nad osobami starszymi
i chorymi – wolontariat,
- współpracę w zakresie ochrony zdrowia.

2) Kultury i sztuki, obejmującej:
- wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym,
- wspieranie
upowszechniania
kultury,
w
szczególności
wśród
osób
niepełnosprawnych,
- wspieranie inicjatyw promujących powiat pabianicki, miasto i gminy powiatu oraz
ich wybitnych mieszkańców,
- organizację imprez o charakterze kulturalnym,
- wspieranie działań z zakresu kultury ludowej,
3) Kultury fizycznej i turystyki, obejmującej następujące działania:
- wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu,
- organizację współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieŜy Powiatu,
- moŜliwość organizowania imprez sportowych pod patronatem Starosty, ufundowanie
pucharów, upominków promocyjnych,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody reprezentantów powiatu oraz nagród w formie
wyjazdów turystyczno-edukacyjnych - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- wspieranie inicjatyw tworzenia boisk sportowych i placów zabaw umoŜliwiających
rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy,
- wspieranie krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez turystycznych,
- wspieranie organizacji integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych osób niepełnosprawnych,
4) Ekologii i ochrony środowiska obejmującej:
- wspieranie organizacji edukacji ekologicznej dzieci i młodzieŜy,
- wspieranie organizacji konkursów ekologicznych,
- wspieranie propagowania tematyki ekologicznej wśród dzieci i młodzieŜy.
5) Zatrudnienia i bezrobocia, obejmującej następujące działania:
- wspieranie procesów tworzenia nowych miejsc pracy,
- przygotowanie bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem
technologii informatycznych,
- stwarzanie warunków dla sprowadzania nowych inwestorów,
- pomoc w zakresie poszukiwania nowych miejsc pracy.
6) Pomocy społecznej, obejmującej:
- wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagroŜonych wykluczeniem
społecznym i wykluczonych,
- rozwinięcie
działalności
wolontariackiej
–
współpraca
ze
szkołami
ponadgimnazjalnymi,
- pomoc osobom w wieku emerytalnym, inwalidom i rencistom – wolontariat,
- pomoc osobom w wieku przedemerytalnym.
7) Rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, obejmującej
następujące działania:
- wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- wspieranie organizacji imprez integracyjnych,
- wspieranie aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem,
- łamanie barier architektonicznych, ustalanie projektów budowy dróg, chodników,
wejść do urzędów.

8) Ochrony przeciwpoŜarowej, obejmującej:
- organizację turniejów wiedzy poŜarniczej,
- organizację zawodów sportowo-poŜarniczych.
9) Ochrony i promocji zdrowia.
- współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie opieki nad osobami starszymi i chorymi
– wolontariat,
- współpracę w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
4. Zarząd Powiatu moŜe, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań
realizowanych w 2009 roku po zasięgnięciu opinii komisji Rady Powiatu właściwej
dla dziedziny zadania.

