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Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 
 

 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego 

z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 

 

 

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, z zaangażowaniem lub bez 

zaangażowania środków finansowych. 

 

Wydział Organizacyjny i Nadzoru 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 Uchwałą 175/2021 z dnia 27 maja 2021 roku ogłosił i przyznał 

dofinansowanie: 

 

 „Działanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie Powiatu Sochaczewskiego” 

1. Stowarzyszeniu Wsparcie 

Społeczne „JA-TY-MY” 

ul. Chodakowska 10, Sochaczew 

 

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

z terenu powiatu sochaczewskiego podczas 

pandemii COVID-19 

 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

12.820,00 zł. 
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2. Fundacja Pomocy Osobom z 

Chorobą Alzheimera,   

Kuznocin 67, Sochaczew 

 

 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

11.185,00 zł 

 

 

Ad.1 WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU POWIATU 

SOCHACZEWSKIEGO  PODCZAS PANDEMII COVID-19 

40 dorosłych osób z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności wzięło udział w 8 

różnych zajęciach tematycznych z zakresu biblioterapii, cukiernictwa, muzyki, ergoterapii, ogrodnictwa, 

filmu, florystyki oraz fotografii. Na każdych zajęciach zwiększano wiedzę i świadomość o wirusie 

COVID-19 oraz pokazano jakie zachowania ochronią siebie i innych przed zakażeniem. Do każdej 

z grup przypisany został odpowiednio jeden wolontariusz, który aktywnie wspierał uczestników i służył 

wszelką pomocą osobom prowadzącym zajęcia jak również uczestniczył w zajęciach praktycznych 

i krótkich tematycznych wycieczkach. Łącznie zorganizowano 128 godzin zajęć dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

Ad.2. PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 – CHOROBA ALZHEIMERA I SKUTKI DZIAŁANIA 

PANDEMII 

Podopieczni Ośrodka „Zyzio” – osoby starsze z chorobą Alzheimera zostali objęci stałą opieką 

psychologa (2 razy tygodniowo po 2 godziny każdy z uczestników). Psycholog prowadził treningi 

umiejętności współpracy grupowej, prowadził indywidualne rozmowy z podopiecznymi, pracował 

z opiekunami seniorów. Dzięki zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji podopiecznych i ich 

rodzin, zmniejszono a nawet uniknięto stresów spowodowanych izolacją i zagrożeniami wynikającymi 

z panującej pandemii, w ten sposób poprawiono stan psychiczny uczestników programu oraz 

poprawiono tym samym komfort ich życia. 

 

  

Wszystkie organizacje w wyznaczonych umowami terminach złożyły sprawozdania z realizacji 

dofinansowanych zadań – wszystkie umowy zostały rozliczone – łączna wartość umów 

rozliczonych wyniosła 24.002,58 zł. 
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W wyniku przeprowadzonych zajęć : 

- pokazano różne rodzaje spędzenia wolnego czasu, dzięki którym uczestnicy wykorzystali wiedzę 

w codziennym życiu, 

- zapoznawano uczestników z zasadami savoir vivre, 

- zbudowano poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i wiary we własne możliwości, 

- pokazano jak w życiu można pokonywać trudności, 

- zwiększono poczucie akceptacji społecznej, 

- nawiązywano nowe więzi społeczne oraz pogłębiono już istniejące więzi; 

- zwiększono wiedzę ogólną z poszczególnych zakresów tematycznych zajęć 

- przełamano opory poprzez motywowanie do naśladownictwa pozytywnych wzorców i postaw 

moralnych; 

- pogłębiono kontakty społeczne poprzez uczestnictwo w grupach, 

- zapewniono wypoczynek i rozrywkę w czasie pandemii, 

- przełamano barierę poczucia samotności nasiloną w wyniku panującej pandemii. 

 

W drugim obszarze współpracę z organizacjami pozarządowymi przeprowadził Wydział 

Promocji, Kultury i Sportu, który od momentu jego powołania, tj. od lutego 2021 roku w zakresie 

swoich działań wpisuje się w m.in. w realizację zadań z zakresu kultury, sportu i kultury fizycznej. 

Pandemia i wprowadzone obostrzenia nie pozwoliły wielu instytucjom, urzędom oraz organizacjom 

pozarządowym na realizację przedsięwzięć nowych czy też kontynuację tych z wieloletnią tradycją.  Stąd 

też zaplanowane jeszcze na 2021 rok przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu zostały w większości 

z przyczyn niezależnych ostatecznie wstrzymane lub odwołane przez organizatorów. 

Poniżej informacje dotyczące udzielonego wsparcia finansowego przez Starostwo Powiatowe 

w Sochaczewie stowarzyszeniom NGO z terenu powiatu sochaczewskiego na organizację 

przedsięwzięć z zakresu kultury i sportu.: 

 

✓ W pierwszej połowie 2021 roku w ramach szóstej edycji konkursu „Działaj Lokalnie” na terenie 

powiatu sochaczewskiego organizowanego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Sochaczewskiego Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przeznaczyło kwotę 500 zł na realizację 

lokalnych projektów społecznych przez sochaczewskie NGO, skupione przy POPPS-ie – tj. 

kampanie promocyjne jako wkład własny dla grantobiorców. Samorząd powiatowy był partnerem w 

Programie – w ramach promocji powiatu sochaczewskiego. 

 

✓ W ramach środków budżetowych z zakresu kultury Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wsparło 

NGO w odpowiedzi na pismo stowarzyszenia – Sochaczewskie Wieczory Literackie ATUT 

przedsięwzięcie pod nazwą – Ogólnopolski Festiwal „Noc Poezji i Muzyki” – Turniej Jednego 
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Słowa. Wsparcie finansowe, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów Festiwalu 

wynosiło 300 zł (brutto). 

 

✓ Pod koniec 2021 roku Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, które kieruje Warsztatem 

Terapii Zajęciowej w Sochaczewie otrzymało wsparcie finansowe ze środków budżetu powiatu na 

zakup nagród rzeczowych w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Ja Ty My”. Miał on 

stanowić formę uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego na 

3 grudnia. Kwota przeznaczona na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu wynosiła 400 

zł (brutto). 

 

✓ W ramach środków budżetowych z zakresu sportu i kultury fizycznej Starostwo Powiatowe 

w Sochaczewie wsparło LKS Mazowsze Teresin poprzez ufundowanie pucharów i medali 

okolicznościowych z przeznaczeniem na Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o puchar Mazowsza 

(1 000 zł), Mistrzostwa Polski Juniorów - Turniej Zapaśniczy w Teresinie (300 zł). 

 

✓ W ramach środków budżetowych z zakresu sportu i kultury fizycznej Starostwo Powiatowe 

w Sochaczewie wsparło zawody wędkarskie organizowane przez Polski Związek Wędkarski 

w Sochaczewie – Koło Sochaczew z okazji Święta Bzury (sierpień). Kwota dofinansowania wyniosła 

250 zł (brutto). 

 

✓ Ze środków budżetu powiatu – sport i kultura fizyczna Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

przeznaczyło kwotę 800 zł (brutto) w ramach Międzynarodowego Pucharu Polski Judo Juniorek 

i Juniorów im. T. Naskręta, organizowanego przez UKS Orkan Judo Sochaczew w ostatnim 

kwartale 2021 r. 

 

Elementem współpracy z organizacjami pozarządowymi była również współpraca z Fundacją 

Młodzi Ludzie z Borysławia w zakresie nieodpłatnej pomy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2021 roku na terenie Powiatu Sochaczewskiego. 

W związku z pandemią COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym, udzielanie 

nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie miało charakter zdalny tzn. 

odbywało się  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie bądź 

poprzez e-mail, ale również w formie stacjonarnej jeśli sytuacja tego wymagała). 

W roku 2021 r. na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację 

pozarządową przeznaczono kwotę 60 060 zł oraz 2 970,00 zł na realizację zadania z zakresu edukacji 

prawnej. Środki na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego zostały przekazane z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.  


