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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2019 

 

 

Realizacja programu odbywała się w dwóch obszarach. W pierwszym zlecenie organizacjom 

pozarządowym wykonania zadania publicznego poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.  

W drugim obszarze współpracowano z organizacjami pozarządowymi na zasadzie 

współuczestniczenia, pomocniczości, efektywności, partnerstwa, bez zaangażowania środków 

finansowych. 

Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej przeprowadził organizację konkursu, jego 

realizację  i sprawozdawczość. 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po przeprowadzeniu 

konkursu ofert i zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącej złożonych ofert, Zarząd 

Powiatu w Sochaczewie Uchwała 26/2019 z dnia 20 maja 2019 roku ogłosił i przyznał dofinansowanie: 

 

 

Zadnie 1   „Wspieranie inicjatyw twórczych i działań wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych mających na celu ukazanie szkodliwości 

zażywania narkotyków i dopalaczy z uwzględnieniem zajęć rekreacyjno-kulturalnych” 

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” 

Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie 

 

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza 

w Sochaczewie 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

6.000,00 zł 

 

1.000,00 zł  

 

 

Zadanie 2    „Wzbogacenie oferty placówek wsparcia dziennego oraz grup o takim 

charakterze poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami 

profilaktyki narkotykowej – jako działania alternatywne wobec uzależnień” 
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Parafialny Zespół Charytatywny „CARITAS” 

Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

10.000,00 zł 

 

Zadanie 3    „Organizacja dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych i rekreacyjnych, promocja 

pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce dotyczącej problemu uzależnień” 

Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” 

Sochaczew 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

4.000,00 zł 

 

Zadnie 4   „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym 

poprzez organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych, sportowych, kulturalnych i integracyjnych, w 

tym prelekcji, warsztatów, seminariów i innych zajęć profilaktycznych” 

 

Stowarzyszenie „Wspieraj-Pomagaj” w Kątach 

 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Mieszkańców 

Gminy Teresin „IMPULS” w Paprotni 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

2.000,00 zł 

 

2.000,00 zł 

 

Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza w Sochaczewie odstąpiła od pobrania przyznanej dotacji. 

 

Zgodnie z przedstawionymi przez organizacje rozliczeniami z wydatkowania przyznanych dotacji, 

pomoc uzyskało kilkadziesiąt dzieci z grup zagrożenia społecznego i osób młodych zagrożonych 

uzależnieniem a także kilkadziesiąt seniorów w wieku 60+ a także grupa osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. 

 

Cele jakie zostały osiągnięte dzięki otrzymanej dotacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań 

organizacji): 

 zapobieganie niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży oraz wśród 

seniorów; 

 eliminowanie zachowań agresywnych oraz przeciwdziałaniu agresji w najbliższym 

otoczeniu; 
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 eliminowanie niepowodzeń w szkole i w życiu; 

 zapewnienie opieki i bezpieczeństwa; 

 pomoc koleżeńska i rodzinna; 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 zapobieganie patologiom i uzależnieniom; 

 kształtowanie właściwej postawy etyczno – moralnej; 

 zapewnienie wypoczynku i rozrywki; 

 kształtowanie świadomości i zainteresowań kulturą i historią regionu wśród seniorów 

i osób z niepełnosprawnością; 

 nabycie umiejętności kreatywnego, racjonalnego gospodarowania czasem wolnym wśród 

seniorów i osób z niepełnosprawnością; 

 umocnienie więzi koleżeńskich oraz ożywienie środowiska osób w wieku emerytalnym, 

w tym również osób z niepełnosprawnością; 

 zmniejszenie izolacji i osamotnienia osób starszych poprzez integrację społeczną oraz 

zniwelowanie barier dla czynnego uczestnictwa w życiu społecznym; 

 nabycie przez grupę seniorów umiejętności z zakresu ratowania zdrowia i życia. 

 

 

Wszystkie organizacje w wyznaczonych umowami terminach złożyły sprawozdania z realizacji 

dofinansowanych zadań – wszystkie umowy zostały rozliczone – łączna wartość umów 

24.000,00 zł. 


