
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu 
Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010.

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.
Zarząd  Powiatu  Sochaczewskiego  ogłosił  trzy  otwarte  konkursy  ofert  na 
dofinansowanie  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej,  pożytku  publicznego  i 
wolontariatu  oraz  z  zakresu  profilaktyki  i  promocji  zdrowia  przez  organizacje 
pozarządowe w 2010 roku.
Powiatowe  Centrum Pomocy  Rodzinie  przeprowadziło  organizację  konkursu  jego 
realizację i sprawozdawczość.
Zadanie  1  „Działania  opiekuńczo-  wychowawcze  i  terapeutyczne  dla  dzieci  i  
młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w formie prowadzenia placówki  
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego” 

Zadanie 2 „Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej  
lub dotkniętej uzależnieniem, w formie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych”

Zadanie 3 „Działania w zakresie profilaktyki uzależnień I stopnia prowadzonej na 
terenie  powiatu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  profilaktyki  prowadzonej  w 
szkołach”.
Kwota przeznaczona na te zadania wyniosła 40,000złotych.
Posiedzenie Komisji opiniującej powołanej przez Zarząd Powiatu odbyło się w dniu 
23  lutego  2010  roku  w  siedzibie  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w 
Sochaczewie ul. Ziemowita 10.
W  skład  komisji  weszli  przedstawiciele  starostwa  powiatowego  i  jednostek 
organizacyjnych powiatu.
Komisja  ustaliła,  że  w  pierwszej  kolejności  sprawdzi  oferty  pod  względem 
formalnym a następnie zapozna się z ofertami programowymi realizacji zadań i wyda 
opinię o propozycji przyznania dofinansowania.
Na  ogłoszone  konkursy  wpłynęło  14  ofert.  Wszystkie  oferty  zostały  złożone  w 
terminie,  w  opisanych  kopertach.  Zostały  one  zarejestrowane  w  dzienniku 
korespondencji PCPR w Sochaczewie.
Po  analizie  formalnej,  Komisja  zapoznała  się  z  programami  merytorycznymi 
złożonych  ofert,  spełniających  wymogi  formalne  i  wnioskowała  o  przyznanie 
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dofinansowania na realizację zadań dla:

Zadanie  1  „Działania  opiekuńczo-  wychowawcze  i  terapeutyczne  dla  dzieci  i  
młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w formie prowadzenia placówki  
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego”. 

L.p Nazwa wnioskodawcy Kwota 
wnioskowana

Proponowana 
wysokość 
dofinansowania

1 Parafialny  Zespół  Charytatywny 
„Caritas”  Parafii  Matki  Boskiej 
Nieustającej Pomocy

7.000,00 7.000,00

Zadanie 2 „Działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej 
lub dotkniętej uzależnieniem, w formie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych”

1 Parafialny  Zespół  Charytatywny 
„Caritas”  Parafii  Matki  Boskiej 
Nieustającej Pomocy

3.990,00 3.990,00

2 Uczniowski Klub Sportowy 
Unia 97

5.300,00 5.300,00

3 Uczniowski  Klub  sportowy 
„siódemka”

25.000,00 10.000,00

4 Klub sportowy „Bzura Chodaków” 26.000,00 10.710,00
Zadanie 3 „Działania w zakresie profilaktyki uzależnień I stopnia prowadzonej na 
terenie  powiatu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  profilaktyki  prowadzonej  w 
szkołach”.
Brak ofert spełniających wymogi formalne Kwota 

niewykorzystana
3.000,00

Pozostałe  oferty  zostały  odrzucone  ze  względu  na  niespełnianie  wymogów 
formalnych (oferta złożona na niewłaściwym druku, brak stosownych zaświadczeń, 
sprawozdań finansowych, merytorycznych).
Ponieważ na 3 zadanie  „Działania opiekuńczo- wychowawcze i  terapeutyczne dla 
dzieci i  młodzieży zagrożonej  lub dotkniętej  uzależnieniem, w formie prowadzenia 
placówki  opiekuńczo-wychowawczej  wsparcia  dziennego”  nie  wpłynęła  oferta 
spełniająca wymogi formalne komisja zaopiniowała aby niewykorzystana kwotę
3,000zł  przesunąć na realizację zadanie nr.2  „Działania opiekuńczo-wychowawcze 
dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej uzależnieniem, w formie prowadzenia  
zajęć sportowo-rekreacyjnych”.
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 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” zwiększyć kwotę o 1500zł. Klub Sportowy 
„Bzura Chodaków” także zwiększyć o 1500 zł
Zarząd Powiatu pozytywnie przyjął opinię Komisji Konkursowej.
Organizacje  pozarządowe rozliczyły się  z  przyznanych im dotacji  finansowych w 
ustawowym terminie. 
Beneficjentami w/w zadań było 144 dzieci i młodzieży.
Realizując  program  współpracy  powiatu  sochaczewskiego  z  organizacjami 
pozarządowymi  współuczestniczono  w  organizacji  spotkań,  szkoleń,  imprez 
masowych,  konferencjach  lub  brano  w  nich  udział.  Obejmowano  patronatem, 
partycypowano w zakupie pucharów, nagród.

Poniżej  wydziały i jednostki organizacyjne, które z racji wypełniania swoich zadań 
współpracują z organizacjami pozarządowymi najczęściej.

Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki

● Stowarzyszenie „Zamek”- rajd rowerowy po ziemi sochaczewskiej
● Stowarzyszenie  „Promyk  Nowa  Sucha”-  rodzinne  biegi  młodych 

olimpijczyków
● Udział w europejskich biegach młodych olimpijczyków
● „Orkan”Sochaczew- Turniej Kwalifikacyjny Polskiej Ligi Rugby „siódemek”
● Polski Związek Wędkarski- koło Chodaków- zawody z okazji dnia dziecka
● Uczniowski Klub Sportowy „Filipides”- otwarte mistrzostwa tenisa
● Sochaczewski klub Motorowy „Szarak”- cross country, Kurdwanów
●  Grand Prix wyścig niepodległości, Sochaczew i Kurdwanów
● Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych
● Ogólnopolskie zawody osób niepełnosprawnych
● Sochaczewski  Klub  Tenisa  stołowego-  Grand  Prix  Sochaczewa  w  tenisie 

stołowym

Główny Specjalista d.s. Polityki Społecznej i Zdrowotnej

● Stowarzyszenie  Sportowo  rehabilitacyjne  Osób  niepełnosprawnych 
„Jutrzenka”

● Ogólnopolskie Zawody Osób niepełnosprawnych
● Fundacja Autonomia- udział w szkoleniach zorganizowanych przez fundację
● Stowarzyszenie „Amicus”- wspólne zorganizowanie szkolenia dla organizacji 

pozarządowych  i  jednostek  organizacyjnych  powiatu  w  Starostwie 
Powiatowym w Sochaczewie w zakresie zmiany Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 
poz.873 z późniejszymi zmianami)

● Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w  opracowywaniu  programu 
współpracy.
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● Udzielanie informacji i porad przedstawicielom organizacji pozarządowych  na 
bieżąco

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

          Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

● Zorganizowano  festyn  rodzinny  „Urodziny  u  rodziny”  (Kozłów 
Biskupi)propagujący zdrowy styl życia, spędzanie wolnego czasu i zabawę bez 
używek  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Przystanek  Pomoc,  podczas 
festynu udostępniano materiały informacyjne na temat zagrożeń związanych z 
narkomanią podczas festynu oraz bezpośrednio w siedzibie POIK.

● Współpraca  merytoryczna  interwentów POIK z  przedstawicielami  PTZN w 
ramach  pomocy  rodzinom  zagrożonym  narkomanią  (konsultacje,  wymiana 
informacji).

● Bezpłatne  materiały  (ulotki,  broszury,  plakaty)  na  temat  uzależnienia  od 
alkoholu  oraz  współuzależnienia  pozyskiwane  od  Fundacji  Centrum  Praw 
kobiet  i  udostępnianie  klientom   w  siedzibie  POIK  oraz  podczas  imprez 
plenerowych  („Urodziny  u  rodziny”,  Festyn  Integracyjny  w  Zespole  Szkół 
specjalnych)

● Udział w konferencji  European Action on drugs oraz przystąpienie do akcji 
jako sygnatariusz poprzez udostępnianie stron internetowych Krajowego biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Działania  w  zakresie  profilaktyki  i  edukacji  w  tematyce  zdrowia  i  jego 
ochrony,  promocja  zdrowego  stylu  życia  i  akcentowanie  zachowań 
zdrowotnych

● Udział Uczniowskiego Klubu sportowego „Siódemka”w organizowanym przez 
POIK  festynie  rodzinnym  (Urodziny  u  Rodziny-  Kozłów  Biskupi)  Pokaz 
umiejętności  zawodników  mający  na  celu  zachęcenie  do  rozwijania 
zainteresowań oraz promowania aktywnych form wypoczynku.

● Bezpłatne  materiały  (ulotki,  broszury)  na  temat  profilaktyki  AIDS  i  HIV 
szeroko  rozpowszechniane  w  siedzibie  POIK  oraz  podczas  imprez 
plenerowych  („Urodziny  u  rodziny”,  Festy  Integracyjny  w  Zespole  Szkół 
Specjalnych,) materiały udostępniane przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

● Pozyskiwanie bezpłatnych ulotek na temat problemu przemocy w rodzinie z 
Fundacji centrum Praw Kobiet i rozpowszechnianie wśród klientów POIK jak 
również  podczas  imprez  plenerowych  („Urodziny  u  rodziny”,  Festy 
Integracyjny  w  Zespole  Szkół  Specjalnych,)oraz  podczas  spotkań 
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Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego.
● Pozyskiwanie materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

wobec  dzieci  z  Fundacji  Dzieci  Niczyje.  Ulotki,  broszury,  plakaty  sa 
rozdawane bezpośrednio w siedzibie POIK.

● Udział w kampaniach społecznych  Fundacji Dzieci Niczyje
● Udział  pracowników  POIK  w  III  konferencji  „Profilaktyka  Krzywdzenia 

Małych Dzieci” organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.
● Prowadzenie  warsztatów  umiejętności  rodzicielskich  „Bez  klapsa”-  jak  z 

miłością  i  szacunkiem  wyznaczać  dziecku  granice”po  przeszkoleniu 
pracowników w Fundacji Dzieci Niczyje

● Propagowanie idei dzieciństwa bez przemocy na stronie internetowej POIK, 
linki  do  stron   Fundacji  Dzieci  Niczyje,  informowanie  o  konkursach 
organizowanych przez Fundację.

● Udział  w  polsko-austriackiej  dyskusji  panelowe  dotyczącej  przemocy  w 
rodzinie organizowanej przez: austriackie Forum Kultury, Fundacje Centrum 
Praw Kobiet,

● Fundację  Dzieci  Niczyje,Instytut  psychologii  Zdrowia  oraz  Ogólnopolskie 
Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Dom Dziecka 

W  2010  roku  współpracował  ze  Stowarzyszeniem  Pomocy  Osobom 
Potrzebującym- „Przystań” w zakresie programu „w trosce o przyszłość”.
Organizowano zajęcia relaksacyjne, psychoedukacyjne, plastyczne, muzyczne, 
a także obejmujące organizację wypoczynku dzieci.

Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie

● Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób  Starszych  i  Niepełnosprawnych  „Słoneczne 
Jutro”

● współpraca w dziedzinie kultury, sportu, rehabilitacji, rekreacji oraz rozwijanie 
kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

● Wolontariat
● współpraca  z  Gimnazjum  nr  2  w  Sochaczewie  oraz  z  Zespołem  Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie która pozwala 
mieszkańcom na kontakt  z  młodymi ludźmi.  Prowadzą oni  z mieszkańcami 
biblioterapie bierną, czytają im książki, gazety, czasopisma. Sprawują opiekę 
podczas  wyjść  poza  DPS.  Angażują  się  także  w przygotowywanie  różnych 
uroczystości.  Wolontariat  kształtuje  także  szlachetne  postawy  wśród 
młodzieży, która poświęca swój wolny czas dla innych.
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Zespół Szkół w Erminowie

● Współpraca   w  ramach  organizowania  corocznego  festynu  integracyjnego 
podczas Święta Szkoły, wspólne wycieczki i spotkania integracyjne.

● Wolontariat „klub Ośmiu”
● Pomagają  najmłodszym  uczniom  szkoły,  poza  szkołą  wspierają  osoby 

potrzebują  wsparcia.  Od  pięciu  lat  wolontariusze  wraz  z  opiekunami 
współorganizują  Lokalną  Edycję  Samorządowego  Konkursu  Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”

● Lokalna  Edycja  Samorządowego  Konkursu  Nastolatków  „Ośmiu 
Wspaniałych”

● Od  2006  roku  opiekunowie  klubów  wolontariackich  działających  w 
zaprzyjaźnionych szkołach ZSS, ZSCK,Gimnazjum nr 2 jako Lokalny Komitet 
Organizacyjny przeprowadzają lokalne edycje konkursu „Ośmiu wspaniałych”, 
mającego  na  celu  promowanie  postaw  wolontariackich  oraz  nagrodzenie 
wyróżniających  sie  wolontariuszy  w  powiecie  sochaczewskim. 
Współorganizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz 
od 2011 roku Urząd Miasta w Sochaczewie. Partnerami imprezy są samorządy 
siedmiu gmin wiejskich z terenu powiatu sochaczewskiego. Konkurs wspierają 
sponsorzy  i  stowarzyszenia,  m.in.  Stowarzyszenie  Przystanek  Pomoc  oraz 
stowarzyszenie e-Sochaczew.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas:

● Uczestnictwo  uczniów  w  prowadzonych  przez  te  organizacje  świetlicach 
środowiskowych oraz w przygotowywanych przez nie imprezach.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

● Uczestnictwo  uczniów  w  świetlicy  środowiskowej  przy  PTZN,  udział  w 
organizowanych  spotkaniach,  pozyskiwanie  materiałów  dotyczących 
profilaktyki uzależnień (plakaty ulotki).
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