WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD
GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2011 ROKU
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LXIII/555/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia
28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard
Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku.
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WSTĘP
Współpraca Gminy Miejskiej Starogard Gd. z organizacjami pozarządowymi opiera się na
corocznie przyjmowanym przez Radę Miasta w Starogardzie Gd. programie współpracy.
Obowiązujący w 2011 roku „Program współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gd. z organizacjami
pozarządowymi na 2011 rok” przyjęty został uchwałą Nr LXIII/555/2010 Rady Miasta Starogard Gd.
z dnia 28 października 2010 r.
Dokument ten wypracowany został na zasadach partnerskich i przy uwzględnieniu konsultacji
społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora samorządowego jak i pozarządowego.
Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy oraz sposobu
realizacji zadań, która to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu, wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz przestrzeganie standardów.
Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Są one podstawą i warunkiem
zadowalającej obie strony współpracy.
Zasada pomocniczości definiowana jest jako zasada o charakterze ustrojowym oznacza
uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym a sektorem
obywatelskim.
Zasada suwerenności stron rozumiana jest jako prawo stron do niezależności i odrębności w
samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.
Kolejna podstawowa zasada, to zasada partnerstwa oznaczająca podjęcie współpracy w
identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, wypracowywanie najlepszych sposobów ich
realizacji oraz traktowanie się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
Wyszczególniono także zasadę efektywności polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia
możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
Ostatnie, to zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności. Zakładają one kształtowanie
przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora
zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.
Przedmiotem współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gd. z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego była: realizacja zadań Miasta, podwyższanie efektywności działań kierowanych
do mieszkańców miasta Starogard Gd., tworzenie sposobu rozwiązań ważnych problemów
społecznych, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.
Program Współpracy na 2011 rok, określił formy w jakich Miasto podejmuje działania wspólne z
organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i pozafinansowym.
Współpraca finansowa odbywała się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach
określonych w ustawie, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
ustawy, a w szczególności poprzez wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.

Współpraca pozafinansowa obejmowała:
1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
podejmowania wspólnych działań,
2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego.
3. użyczanie sprzętu, udostępnianie sal Urzędu Miasta,
4. udostępnianie na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych,
5. prowadzenie wspólnych przedsięwzięć,
6. deklaratywnej współpromocji.

Sprawozdanie odnosi się do poszczególnych form współpracy Miasta Starogard Gdański
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego.
Obejmuje więc współpracę samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi (na koniec
badanego roku w prowadzonej przez Urząd Miasta bazie organizacji znajdowały się 62 organizacje
pozarządowe) w formie stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń, caritasów, itp.).

Sprawozdanie zostało podzielone na rozdziały obejmujące współpracę pozafinansową oraz
finansową. Współpracę finansową uszczegółowiono do realizacji zadań publicznych zlecanych
organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Prezydenta
Miasta na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2003 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536).

I. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Konkursy na finansowanie lub dofinansowanie zadań były realizowane przez jednostki merytorycznie
odpowiedzialne za ich realizację.
Współpraca finansowa roku obejmowała zadania w zakresie:
•
pomocy społecznej – wspieranie rozwoju wolontariatu i wspieranie seniorów,
•

przeciwdziałania patologiom społecznym - prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem
uzależnieniom, przemocy, marginalizacji i promocją zdrowego trybu życia,

•

ochrony i promocji zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

•
•

w zakresie edukacji, nauki i wychowania – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
rozwoju turystyki i krajoznawstwa - rozwój i promocja produktu turystycznego Starogardu
Gdańskiego,

•

kultury i sztuki - aktywizacja kulturalna mieszkańców,

•

ekologii i ochrony zwierząt - sterylizacja i kastracja bezdomnych i wolnobytujących zwierząt,

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - aktywizacja sportowa
mieszkańców.
Konkursy o dofinansowanie prowadzone były przez tematycznie właściwe wydziały merytoryczne
Urzędu Miasta. Prezydent Miasta Starogard Gdański powołał Komisje konkursowe, których zadaniem
było opiniowanie ofert organizacji pozarządowych.
•

W konsekwencji ogłoszonego przez Prezydenta Miasta otwartego konkursu ofert na zlecenie
organizacjom pozarządowym zadań publicznych zawarto 52 umowy w tym małe granty.
Poszczególne Komisje konkursowe dokonały oceny pod względem formalnym i merytorycznym
złożonych ofert. Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Prezydentowi, celem
zatwierdzenia przyznanych dotacji. Dokumentacja z postępowania konkursowego dostępna jest do
wglądu w wydziałach merytorycznych, współpracujących z organizacjami pozarządowymi.
Zadania z zakresu pomocy społecznej.
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy
społecznej w wyniku postępowania konkursowego podpisano jedną umowę na realizację tegoż
zadania na łączną kwotę 55,000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie
17 194,87 zł.
POMOC SPOŁECZNA – WSPIERANIE ROZWOJU WOLONTARIATU WSPIERANIE SENIORÓW
Lp.

1

Nazwa zadania

Starogardzkie Centrum
Wolontariatu

Wnioskodawca
Stowarzyszenie
Wspomagające Osoby
ze Środowisk
Dysfunkcyjnych „Można
Inaczej”

Krótki opis
zadania

Kwota
dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

działalność
Starogardzkiego
Centrum
Wolontariatu

55 000,00

17 194,87

Zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu
przeciwdziałania patologiom społecznym w wyniku postępowania konkursowego podpisano 8 umów
realizacji zadań na łączną kwotę 178 000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie
74 348,89 zł
PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Lp.

1

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Stowarzyszenie
Świetlica środowiskowa dla Wspomagające Osoby
dzieci "Akademia Małego ze Środowisk
Człowieka"
Dysfunkcyjnych „Można
Inaczej”

Krótki opis
zadania

Kwota
dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

świetlica
środowiskowa

20 000,00

10 633,30

2

Podaruj mi trochę nieba

Parafialny Zespół
Caritas Parafii
Miłosierdzia Bożego

świetlica
środowiskowa

20 000,00

17 017,29

3

Twoje życie jest darem dla Zespół Caritas Parafii
ciebie i innych
św. Wojciecha

świetlica
środowiskowa

20 000,00

10 402,72

4

Prowadzenie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i
młodzieży

Zespół Caritas Parafii
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

świetlica
środowiskowa

20 000,00

6 666,43

5

Nasze Wspólne
Wędrowanie VI

Związek Harcerstwa
Polskiego

praca
profilaktyczna z
młodzieżą

10 000,00

3 089,34

6

Żyj zdrowo na sportowo

Kociewski Parafialny
Klubu Sportowy „Cor
Cordium”

zajęcia sportowe
o charakterze
profilaktycznym

19 000,00

7 712,79

zajęcia
świetlicowe dla
dzieci z Klubu
Abstynenta

26 000,00

6 500,00

prowadzenie
klubu, promocja
postaw i
umiejętności
ważnych dla życia
człowieka

43 000,00

12 327,02

7

8

Prowadzenie świetlicy
Klub Abstynenta
środowiskowej przy Klubie
„Razem”
Abstynenta

Prowadzenie Klubu
Abstynenta

Klub Abstynenta
„Razem”

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych w wyniku postępowania
konkursowego podpisano 5 umów realizacji zadań na łączną kwotę 14 791,60 zł z udziałem środków
własnych organizacji w kwocie 7 101,39 zł
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Lp.

1

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Prowadzenie
rehabilitacji osób
dorosłych z
Polski Związek
uszkodzonym słuchem Głuchych Oddział
w placówce Polskiego Pomorski
Związku Głuchych w
Starogardzie Gdańskim

Krótki opis zadania

Kwota
dotacji

Udział
środków
własnych (ze
sprawozdania

świadczenie pomocy
indywidualnej osobom z
uszkodzonym słuchem we
wszelkich sprawach
życiowych, uczestnictwo w
kołach zainteresowań,
tłumaczenie programów
telewizyjnych oraz organizacja
większych spotkań
integracyjnych

6 500,00

2 464,83

2

XIV Zlot Osób
Niesłyszących

Polski Związek
Głuchych Oddział
Pomorski

Zlot Osób Niesłyszących
zorganizowany z okazji
Międzynarodowego Dnia
Głuchych

1 940,00

2 337,00

- ćwiczenia usprawniające,
gimnastyka korekcyjnokompensacyjna, - masaż
limfatyczny, - usprawnienie
ruchowe, - zapobieganie i
walka z powikłaniami, likwidacja barier, wyzbywanie
się uczuć wykluczenia
społecznego, - propagowanie
problemów związanych z
profilaktyką nowotworową, nauka samobadania piersi, przywrócenie do aktywnego
udziału w życiu

1 281,60

298,79

3

Amazonka – kobieta
wracająca do
aktywnego życia z
zakresu profilaktyki
nowotworowej raka
piersi

4

Integracyjny Pokaz
Mody z udziałem dzieci,
młodzieży, seniorów, w
tym również osób z
niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową

Stowarzyszenie
Wspomagające
Osoby ze Środowisk
Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”

Integracyjny Pokaz Mody z
udziałem dzieci, młodzieży,
seniorów, w tym również
osób z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową

1 250,00

1 000,77

5

Hipoterapia jako
naturalna metoda
rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Niepełnosprawnych
"Pinokio"

zajęcia rehabilitacyjne
prowadzone metodą
hipoterapii

4 000,00

1 000,00

Klub Kobiet
"Amazonka" przy
Starogardzkim
Centrum Rehabilitacji

Zadania z zakresu kultury i sztuki
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i
sztuki w wyniku postępowania konkursowego podpisano 5 umów realizacji zadań na łączną kwotę
44 900,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie 18 179,03 zł
DZIAŁANIA Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI

Lp.

Nazwa zadania

1

Przygotowanie i
realizacja programu
poetyckich

2

Instruktaż muzyczny
zespołu „Kociewiacy”

Krótki opis zadania

Kwota
dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

Stowarzyszenie
Działań Teatralnych

Przygotowanie i realizacja 7
programów poetyckich

22 000,00

5 757,14

Polski Związek
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Ćwiczenia i występy Zespołu
"Kociewiacy"

900,00

318,00

Wnioskodawca

3

Koncert Andrzeja
Sikorowskiego

Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki
Jazzowej „Jazz Fan
Club”

Organizacja koncertu
Andrzeja Sikorskiego w
kościele p.w. św. Katarzyny

10 000,00

4 671,82

7 000,00

4 470,40

5 000,00

2 961,67

4

Zachowanie i
upowszechnianie
kultury kociewskiej

Towarzystwo
Miłośników Ziemi
Kociewskiej

Prowadzenie Archiwum
Kociewskiego, Konkurs na
najciekawszą pracę
licencjacką i magisterską
tematycznie związaną z
Kociewiem, XIII Konkurs
Publicystyczny im. Edmunda
Falkowskiego

5

XX Kociewski Konkurs
Plastyczny na
Najciekawszą Szopkę
Bożonarodzeniową
(mały grant)

Kociewskie
Stowarzyszenie
Edukacji i Kultury
"Ognisko"

Organizacja XX Kociewskiego
Konkursu Plastycznego na
Najciekawszą Szopkę
Bożonarodzeniową

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i
sztuki w wyniku postępowania konkursowego podpisano 21 umów realizacji zadań na łączną kwotę
710 000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie 376 415,82 zł
DZIAŁANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Lp.

1

2

3

4

Nazwa zadania

Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
treningowych w
zakresie piłki nożnej
Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
treningowych w
zakresie jeździectwa
Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
treningowych w
zakresie kick-boxingu
Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
treningowych w
zakresie tenisa
ziemnego

Krótki opis zadania

Kwota dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

Klub Sportowy
„Beniaminek 03”

Szkolenie sportowe w
zakresie piłki nożnej

50 000,00

14 803,96

Klub Sportowy
„Beniaminek 03”

Szkolenie sportowe w
zakresie jeździectwa

8 000,00

8 134,41

Klub Sportowy
„Beniaminek 03”

Szkolenie sportowe w
zakresie kick-boxingu

26 000,00

7 499,00

Klub Sportowy
„Beniaminek 03”

Szkolenie sportowe w
zakresie tenisa ziemnego

15 000,00

27 022,38

Wnioskodawca

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
treningowych w
zakresie tenisa
stołowego
Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć
treningowych w
zakresie boksu
Szkolenie sportowe w
zakresie piłki nożnej
Organizacja
pozalekcyjnych zajęć
sportowych dla dzieci i
młodzieży w karate
tradycyjnym
Szkolenie dzieci i
młodzieży poprzez
prowadzenie zadań
treningowych w
zakresie piłki siatkowej
Rozwój kultury fizycznej
poprzez prowadzenie
zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży w zakresie
LA
Organizacja
pozalekcyjnych zajęć z
akrobatyki sportowej

Klub Sportowy
„Beniaminek 03”

Szkolenie sportowe w
zakresie tenisa stołowego

10 000,00

2 841,88

Klub Sportowy
„Beniaminek 03”

Szkolenie sportowe w
zakresie boksu

20 000,00

8 303,23

Klub Piłkarski
„Starogard”

Szkolenie sportowe w
zakresie piłki nożnej

200 000,00

69 365,14

Klub Karate
Tradycyjnego
Gdynia

Szkolenie sportowe w
zakresie sztuk walki

4 500,00

2 145,95

UKS „Libero”

Szkolenie sportowe w
zakresie siatkówki

28 000,00

12 623,26

Starogardzki Klub
Lekkoatletyczny
„Filipides”

Szkolenie sportowe w
zakresie LA

9 000,00

2 679,02

UKS „Kociewie”

Szkolenie sportowe w
zakresie akrobatyki
sportowej

35 500,00

22 785,86

20 000,00

5 975,35

54 000,00

49 180,24

35 000,00

34 872,88

Pomorskie
Szkolenie sportowe w Centrum
Szkolenie sportowe w
zakresie sztuk i sportów Dalekowschodnic
zakresie sztuk i sportów walki
walki
h Sztuk i Sportów
Walki
Wzrost popularności
pływania w
Starogardzie Gdańskim
Szkolenie sportowe w
UKS „Ósemka”
jako najzdrowszej
zakresie pływania
dyscypliny sportowej
dla dzieci i młodzieży
Od przedszkola do
seniora – szkolenie
Starogardzki Klub
Szkolenie sportowe w
sportowe dzieci i
Sportowy
zakresie siatkówki
młodzieży w zakresie
siatkówki

15

16

17

18

19

20

21

Od przedszkola do
seniora – szkolenie
sportowe dzieci i
młodzieży w zakresie
koszykówki
Od przedszkola do
seniora – szkolenie
sportowe dzieci i
młodzieży w zakresie
piłki ręcznej
Prowadzenie zajęć i
treningów w zakresie
biegów
lekkoatletycznych przez
Kociewski Klub
Biegacza przy
Stowarzyszeniu Amor
Omnia Vincit
Kociewska szkolna liga
strzelecka – organizacja
zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży
szkolnej
VII Mistrzostwa
Starogardu w MTB
I edycja Mistrzostw
Kociewia MTB 2011

Starogardzki Klub
Sportowy

Szkolenie sportowe w
zakresie koszykówki

130 000,00

56 837,64

Starogardzki Klub
Sportowy

Szkolenie sportowe w
zakresie piłki ręcznej

28 000,00

19 359,68

Stowarzyszenie
„Amor Omnia
Vincit”

Szkolenie sportowe w
zakresie LA

4 500,00

2 918,60

Liga Obrony
Kraju

Szkolenie sportowe w
zakresie strzelania
sportowego

9 000,00

10 271,50

VII Mistrzostwa Starogardu w
MTB
I edycja Mistrzostw Kociewia
MTB 2011

5 300,00

4 311,01

Otwarte Mistrzostwa
Starogardu w szachach

700,00

530,17

Zajęcia rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży

17 500,00

13 954,66

Kociewski
Parafialny Klubu
Sportowy „Cor
Cordium”

Kociewski
Otwarte Mistrzostwa Parafialny Klubu
Starogardu w szachach Sportowy „Cor
Cordium”

Żyj zdrowo na
sportowo

Kociewski
Parafialny Klubu
Sportowy „Cor
Cordium”

Zadania z zakresu edukacji, nauki i wychowania
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu edukacji,
nauki i wychowania w wyniku postępowania konkursowego podpisano 8 umów realizacji zadań na
łączną kwotę 48 000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie 41 448,51 zł
DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI, NAUKI I WYCHOWANIA
Lp.

Nazwa zadania

1

„Czuwaj Wiaro!” –
Program Edukacyjny
SKAUT

Wnioskodawca

Związek
Harcerstwa
Polskiego

Krótki opis zadania

Kwota dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

Aktywne spędzanie czasu
wolnego poprzez realizację
zajęć z zakresu ekologii,
żeglarstwa, szkutnictwa,
udzielania pierwszej pomocy

20 000,00

12 492,04

2

3

4

5

6

7

8

Szkolenie członków
Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z terenu
miasta Starogard
Gdański
Inkubator edukacyjnokulturalny (organizacja
zajęć pozaszkolnych,
wyrównujących szanse
edukacyjne i
zagospodarowujących
czas wolny)

Ochotnicza Straż
Pożarna

Obóz szkoleniowowypoczynkowy dla członków
MDP

6 000,00

21 515,70

Stowarzyszenie
Wspomagające
Osoby ze
Środowisk
Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”

Organizacja zajęć
pozaszkolnych,
wyrównujących szanse
edukacyjne i
zagospodarowujących czas
wolny

6 000,00

1 636,16

Nauka projektowania,
budowania i programowania
robotów dla dwóch grup 10osobowych

3 000,00

1 116,00

Nagranie płyty, na której
znani mieszkańcy miasta
śpiewaja dzieciom ulubione
piosenki z dzieciństwa

4 000,00

1 464,22

Edukacyjne warsztaty
filmowe, któych efektem jest
przygotowanie filmów
konkursowych i ich
zaprezentowanie podczas
finału festiwalu

5 000,00

1 465,31

Warsztaty dla rodziców z
dziećmi

3 000,00

1 309,05

Impreza integracyjna –
zwiedzanie najpiękniejszych
zakątków i zabytków
Kociewia

1 000,00

450,03

Stowarzyszenie
Wspomagające
Osoby ze
Środowisk
Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”
Stowarzyszenie
Wspomagające
Nagranie płyty "Dorośli
Osoby ze
śpiewają dzieciom"
Środowisk
(mały grant)
Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”
Stowarzyszenie
Wspomagające
Integracyjny Festiwal
Osoby ze
Filmowy "KLAPS" (mały
Środowisk
grant)
Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”
Stowarzyszenie
Wspomagające
W co sie bawic z
Osoby ze
dziećmi? (mały grant) Środowisk
Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”
Warsztaty z rozwoju
kreatywności "Klocki,
Roboty i Ja" (mały
grant)

IV Akademia Kociewska
– odkryj dolinę Wisły i
miasto króla Sambora
(mały grant)

Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
Niepełnosprawn
ych "Pinokio"

Zadania związane z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu organizacji
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w wyniku postępowania konkursowego podpisano 2 umowy
realizacji zadań na łączną kwotę 25 000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie
75 794,08 zł.
WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY
Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Krótki opis zadania

Kwota dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

1

„Życie jest jak rejs i
choć istotne dokąd
gnasz, to najważniejsze
w odpowiedniej być
załodze” - kolonie z
Caritas

Caritas przy
Parafii p.w.
Miłosierdzia
Bożego

Kolonie dla dzieci i młodzieży

15 000,00

68 556,56

2

Lato po harcersku

Związek
Harcerstwa
Polskiego

Obóz harcerski

10 000,00

7 237,52

Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu turystyki i
krajoznawstwa w wyniku postępowania konkursowego podpisano 1 umowę realizacji zadania na
łączną kwotę 25 000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie 7 500,00 zł
DZIAŁANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA

Lp.

Nazwa zadania

1

Kolorowymi szlakami
po Zielonej Stolicy
Kociewia

Wnioskodawca

Lokalna
Organizacja
Turystyczna
„Kociewie”

Krótki opis zadania

Kwota dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

wzmocnienie produktu
turystycznego Starogardu
gdańskiego oraz promocja
szlaków turystycznych

25 000,00

7 500,00

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
W 2011 roku w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekologii i
ochrony zwierząt w wyniku postępowania konkursowego podpisano 1 umowę realizacji zadania na
łączną kwotę 20 000,00 zł z udziałem środków własnych organizacji w kwocie 5 000,10 zł
DZIAŁANIA Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT

Lp.

1

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Krótki opis zadania

Kwota dotacji

Udział środków
własnych (ze
sprawozdania)

Sterylizacja i kastracja
bezdomnych zwierząt
oraz wolnobytujących
kotów

Ogólnopolskie
Towarzystwo
Ochrony
Zwierząt OTOZ
„Animals”

Wykonywanie zabiegów
sterylizacji i kastracji zwierząt
w celu ograniczenia populacji
bezpańskich psów oraz
wolnobytujących kotów na
terenie Gminy Miejskiej
Starogard Gdański

20 000,00

5 000,10

Realizatorami zadań finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej w 2011 roku były kompetentne
i sprawne organizacje, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach
życia społecznego. Każda z organizacji dokłada wszelkich starań aby dotowane zadania były
realizowane na jak najwyższym poziomie.

Łącznie podpisano 52 umowy na wartość sumaryczną 1 120 871,60 zł

Wykres 1. Udział % wartości dotacji w poszczególnych zakresach działań

Wykres 2. Ilość zawartych umów w poszczególnych zakresach działań

Ponadto ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi opłacany był koszt eksploatacji
i użytkowania lokalu na oś. 60- lecia ONP 14, siedziba Klubu Abstynenta „Razem” o powierzchni
267 m2. Koszt za 2011 r. wyniósł 40 400,04 zł. -/ koszt eksploatacji współdzielony z Punktem
Konsultacyjnym dla młodzieży uzależnionej SILOE /

Od października 2009 roku Gmina Miejska współpracuje z Zarządem Okręgowym Polskiego
Czerwonego Krzyża, który po wygranym przetargu, na podstawie umowy obowiązującej do końca
2011 roku prowadził w Starogardzie Gdańskim Punkt Interwencji Kryzysowej. Środki finansowe
przekazane na prowadzenie Punktu w 2011 roku na całość zadań wyniosły 139.920,00 zł.
Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z
jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także
wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozyskiwały
dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych.
WYDATKI BIEŻĄCE
W ramach wydatków bieżących poszczególne Wydziały lub stanowiska Urzędu Miasta przeznaczały
środki finansowe na wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe:
Wydział Spraw Społecznych – 22 120,29
Lp
.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Krótki opis zadania

Kwota
dofinansowa
nia

KULTURA
1

X Powiatowy Koncert Pieśni
Maryjnych i Kościelnych

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

X Powiatowy Koncert
Pieśni Maryjnych i
Kościelnych

470,91

2

Eliminacje Wojewódzkie 56
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego w Sopocie

Stowarzyszenie Działań
Teatralnych

Koszty akredytacji i
przejazdu

643,24

3

XXXVIII Ogólnopolskie
Spotkania Zamkowe
"Śpiewamy Poezję" w
Olsztynie

Stowarzyszenie Działań
Teatralnych

Koszty akredytacji i
przejazdu

970,00

EDUKACJA
1

Eliminacje miejskie
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej

Ochotnicza Straż Pożarna

Turniej skierowany do
uczniów PSP i PG

1 999,40

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
1

Zakup strojów akrobatycznych

UKS „Kociewie”

Zakup strojów
akrobatycznych

1 749,98

2

VII Powiatowa Spartakiada
Sportowa Emerytów i Osób
Niepełnosprawnych

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Nagrody rzeczowe,
puchary i przewóz
uczestników spartakiady

1 000,00

3

Młodzież w działaniu,
spotkanie z Ewą Ropek

Związek Harcerstwa
Polskiego

Poczęstunek na spotkanie i
druk plakatów

487,95

4

Jesienne międzyszkolne
zawody na orientację

Kociewski Klub
Turystyczny

Druk zaproszeń i plakatów
oraz nagrody

399,75

POMOC SPOŁECZNA – WSPIERANIE ROZWOJU WOLONTARIATU WSPIERANIE SENIORÓW

1

XV Powiatowy Przegląd
Dorobku Twórczości
Artystycznej Emerytów i Osób
Niepełnosprawnych

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Zakup pucharów

2

Kolonie letnie dla dzieci i
młodzieży

Parafia Rzymsko-Katolicka
św. Mateusza

transport

2 000,00

3

Półkolonie dla dzieci wielorako
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
"Pinokio"

transport

2 000,00

4

Starogardzki Wolontariusz
Roku

Stowarzyszenie
Wspomagające Osoby ze
Środowisk Dysfunkcyjnych
„Można Inaczej”

nagrody pieniężne

2 000,00

5

Dzień Białej Laski

Polski Związek
Niewidomych Koło
Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

konsumpcja

500,00

6

Spotkanie wigilijne

Polski Związek
Niewidomych Koło
Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

konsumpcja, paczki

800,00

7

Jubileusz 60-lecia PZN

Polski Związek
Niewidomych Koło
Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim

konsumpcja

500,00

1

499,06

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Wyjazd integracyjnoPolskie Towarzystwo
zakwaterowanie i
3 000,00
szkoleniowy do Centrum
Stwardnienia Rozsianego
wyżywienie
Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego Koło w Starogardzie
Dobry Brat w Osieku
Gdańskim
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

1

Monitoring i promocja
szlaków turystycznych

Lokalna Organizacja
Turystyczna „Kociewie”

monitoring i promocja
szlaków pieszych i
rowerowych

3 100,00

Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej – 40 930,00 zł

Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Krótki opis

1

Promocja miasta poprzez
koncerty jazzowe

Stowarzyszenie Miłośników
Mużyki Jazzowej „Jazz Fan
Club”

Promocja miasta w czasie
koncertów jazzowych

2

Święto Kawalerii

Szwadron Kawalerii im. II
Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich

Współorganizacja święta Kawalerii

Kwota
dofinansowania
8 000,00

15 000,00

3

Spotkanie zarządów
Stowarzyszeń

Stowarzyszenie Partnerstwa Wsparcie w postaci zakupu
Miast Starogard Gdański a
biletów lotniczych dla członków
Diepholz
Zarządu Stowarzyszenia

1 000,00

4

Kociewskie Pióro 2010

Towarzystwo Społeczno
Kulturalne im. Małgorzaty
Hillar

Zakup statuetek na galę

500,00

5

Zawody wędkarskie

PZW Koło 69 Starogard
Gdański

Zakup pucharów na zawody

300,00

6

Turnieje piłkarskie w
Diepholz (Niemcy) i
Vildbjerg(Dania)

Klub Piłkarski Starogard

sfinansowanie transportu drużyn
KPS na turnieje

7

Otwarte zawody
Strzeleckie z pistoletu i
karabinka sportowego

Klub Strzelecki „Tarcza „ Ligi Ufundowanie pucharów dla
Obrony Kraju
laureatów

500,00

8

Gala Kickboxingu w
Starogardzie Gdańskim

Stowarzyszenie Promocji
Mistrzów „Masters
Promotion”

Ufundowanie Pasa
mistrzowskiego w kategorii OPEN

700,00

9

Mistrzostwa polski w
kulturystyce i fitness

Federacja NAC

Ufundowanie pucharu

500,00

14 430,00

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA
Prezydent Miasta Starogard Gdański rokrocznie przyznaje stypendia kulturalne dla członków
starogardzkich stowarzyszeń. W okresie sprawozdawczym stypendium otrzymali:
 Radosław Spychalski (2.000 zł) na działalność programową w Starogardzkim Bractwie
Rycerskim,
 Zbigniew Domachowski (2.500 zł) na program edukacyjny „Mała Akademia Jazzu”,
 Ireneusz Ciecholewski (2.500 zł) na współprowadzenie Teatru Kuźnia Bracka,
 Radosław Ciecholewski (2.500 zł) na współprowadzenie Teatru Kuźnia Bracka,

ROZLICZENIA I ZWROTY DOTACJI
Organizacje pozarządowe wraz ze składanym sprawozdaniem przedstawiały do wglądu
oryginały dokumentów i dowodów księgowych (faktur, rachunków, umów, itd.) związanych z
realizacją zadania. Sprawdzano ich poprawność pod względem merytorycznym i rzetelności danych
zawartych w dokumentach, a także celowość, gospodarność oraz przede wszystkim legalność
operacji, które zostały w nich wyrażone. Na bieżąco monitorowano realizację zadań.
W ramach rozliczeń dokonane zostały zwroty niewykorzystanych części dotacji na wartość
37 515,78 zł wyszczególnione poniżej :
Wnioskodawca
Klub Piłkarski „Starogard”

Nazwa zadania
Szkolenie sportowe w zakresie
piłki nożnej

Wartość
zwrotu
1 131,52

Powód zwrotu dotacji
niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

UKS „Kociewie”

UKS „Ósemka”

UKS „Libero”

Starogardzki Klub Sportowy

Związek Harcerstwa Polskiego
Klub Kobiet "Amazonka" przy
Starogardzkim Centrum
Rehabilitacji
Zespół Caritas Parafii św.
Wojciecha
Kociewski Parafialny Klubu
Sportowy „Cor Cordium”
Lokalna Organizacja Turystyczna
„Kociewie”
Kociewski Parafialny Klubu
Sportowy „Cor Cordium”

Organizacja pozalekcyjnych
zajęć z akrobatyki sportowej
Wzrost popularności pływania w
Starogardzie Gdańskim jako
najzdrowszej dyscypliny
sportowej dla dzieci i młodzieży

131,32

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

21 790,44

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

834,00

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

183,00

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

2 160,00

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

86,60

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

Szkolenie dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie zadań
treningowych w zakresie piłki
siatkowej
Od przedszkola do seniora –
szkolenie sportowe dzieci i
młodzieży w zakresie piłki
ręcznej
Lato po harcersku
Amazonka – kobieta wracająca
do aktywnego życia z zakresu
profilaktyki nowotworowej raka
piersi
Twoje życie jest darem dla
ciebie i innych

10 932,89

Żyj zdrowo na sportowo
Kolorowymi szlakami po Zielonej
Stolicy Kociewia
Żyj zdrowo na sportowo

Wykres 3. Udział wartościowy zwrotu dotacji w poszczególnych zakresach działań

rozwiązanie umowy

161,01

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

102,64

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

2,06

niewykorzystanie pełnej
kwoty dotacji

II. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Jednym z kluczowych elementów programu współpracy jest utworzenie Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gd. Rada jest ciałem o charakterze doradczo –
opiniującym Prezydenta Miasta oraz inicjatywnym w zakresie działalności organizacji pozarządowych.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzenie zostały spotkania przygotowawcze z organizacjami
pozarządowymi związane z inicjatywą starogardzkich organizacji pozarządowych dotyczącą
utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Starogardzie Gdańskim. Efektem
spotkań jest przygotowany projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, który po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych oddany zostanie pod obrady Rady Miasta Starogard Gdański w 2012 r.
Urząd Miejski w Starogardzie Gd. prowadzi bazę danych organizacji pozarządowych
wykorzystywaną do aktywizacji sektora poprzez rozpowszechnianie informacji o potencjalnych
działaniach oraz do przesyłania zaproszeń na tematyczne konferencje, seminaria, warsztaty itp.,
ogłaszania konkursów ofert oraz promowania działań lokalnych organizacji.
Prowadzenie i kreowanie bieżącej polityki informacyjnej, wymiana informacji i doświadczeń
to kolejny element realizacji programu współpracy polegający na wzajemnym informowaniu się o
planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu podejmowania wspólnych działań
Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi. W okresie sprawozdawczym nastąpiła dystrybucja
informacji n/t zmian w prawodawstwie dotyczącym funkcjonowania NGO oraz informacji na temat
możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, a w tym m.in. informacje na temat:
• Jak zaplanować skuteczną kampanię w celu pozyskania „1 %”,
• Dotacje dla III sektora,
• Bezpłatne Szkolenie "Zarządzanie projektem w NGO",
• Konkurs dotacyjny: Rozwój kultury fizycznej,
• Stowarzyszenia – szansa dla rozwoju placówek edukacyjnych,
• W jaki sposób Organizacje Pozarządowe nawiązują kontakt z biznesem,
• Dlaczego przedsiębiorstwa prywatne chcą być odpowiedzialne społecznie,
• Uproszczenia dla Stowarzyszeń i Fundacji,
• Dotacje na turystykę,
• Zgłoś swój projekt do dofinansowania w Programie Kultura - wnioski na nabór jesienny,
• Zapytaj Swój Urząd Skarbowy... - VAT od kosztów administracyjnych,
• Program Kultura: Krótko- i długoterminowe projekty współpracy,
• Nowelizacja pożytku opublikowana,
• Trwa nabór wniosków w programie AXA "Wspieramy Mamy",
• VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych,
• Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych,
• Zmiany w Ustawie – Gry hazardowe w zakresie urządzania loterii fantowych,
• Bezpłatne szkolenie - „Finansowo-prawne podstawy zarządzania organizacją pozarządową”.

Pracownicy Urzędu Miasta, a w tym Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Promocji i
Współpracy Zagranicznej, Wydziału Rozwoju oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji
Pozarządowych w sposób ciągły informują organizacje o organizowanych konferencjach i szkoleniach,
ogłaszanych konkursach oraz możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie
działań statutowych.
Dodatkową formą współpracy Urzędu Miasta z trzecim sektorem jest zaangażowanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych w działania realizowane przez Gminę Miejską i tak
przedstawiciele NGO:
 weszli w skład komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach
ofert;
 uczestniczyli w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania „Koncepcji
zagospodarowania terenów zieleni urządzonej (w tym place zabaw i tereny rekreacji dla
mieszkańców) w Starogardzie Gdańskim”. Przeprowadzone konsultacje miały formę spotkań
warsztatowych z udziałem mieszkańców miasta efektem których było opracowanie w trybie
partycypacyjnym, przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, w/w „Koncepcji
zagospodarowania terenów zieleni urządzonej (w tym place zabaw i tereny rekreacji dla
mieszkańców) w Starogardzie Gdańskim”, dotyczącej 13 terenów przeznaczonych na zieleń i
rekreację, o łącznej powierzchni ok. 24,8 ha.
 uczestniczą w pracach Zespołu Monitorująco-Wdrożeniowego ds. Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2005-2015;
 są członkami Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim;
 pracują w zespołach nominujących do nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański
„Wierzyczanka” w dziedzinie kultury, inicjatyw społecznych i gospodarki;
 są członkami Kapituły dla wyboru Utalentowanego Młodego Sportowca, Sportowca Roku,
Trenera Roku za rok 2011.
Wsparcie promocyjne w postaci gadżetów otrzymały organizacje:
1. Klub Miłośników Kotów
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Starogard Gdańskiego
4. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
5. Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Starogardzie Gdańskim
6. Stowarzyszenie Ever - Trek
7. Klub Sportowy „Cor Cordinum'
8. Środowiskowy Hufiec Pracy 11- 4
9. Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju
10. Stowarzyszenie Służby Maltańskiej
11. Stowarzyszenie „Można Inaczej”
W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta objął patronat nad 19 akcjami realizowanymi przez
organizacje pozarządowe, którymi były :
•
"Słoneczny Dzień Dziecka Niepełnosprawnego"
•
XIII i XIV Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych
•
IV edycja Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego

•
•
•
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•
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•

Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness Federacji NAC POLSKA
"Pokażmy im świat bez krat" - festyn na rzecz schroniskowych psiaków i kociaków
Dzień Dawcy Szpiku Kostnego
Zawody wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego koło nr 69 Starogard - Miasto
Święto Kawalerii - Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich
Festyn "Policjanci dzieciom"
"Polpharma Streetball Jam By DML" - 3 edycja
XXV Pomorski Dzień Pszczelarza
Festiwal "Tour de Carillon" - koncert w Starogardzie Gdańskim
Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Zbigniewa Rompy
VII Mistrzostwa Starogardu Gdańskiego w MTB XL oraz I edycja Mistrzostw Kociewia
III Wojciechowy Festiwal Chórów Kościelnych
II Otwarte Zawody Strzeleckie Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w trójboju strzeleckim z okazji Święta
Niepodległości
VIII Wojewódzki Konkurs Śpiewania Kolęd, Pastorałek i Piosenek o tematyce świątecznej
Festiwal Folklorystyczny w Piasecznie
„Parafiada” parafia pw. Św. Wojciecha
Mistrzostwa Polski w układaniu kostki Rubika „Polish Nationals 2011”

Jednym z celów programu było stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności starogardzkiej. W tym celu m.in. przyjęto, że organizacje
pozarządowe mogą ubiegać się o uzyskanie, na preferencyjnych zasadach, użytkowania lokalu lub
obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie zadań pożytku publicznego.
Organizacje sportowe korzystające z tego przywileju prowadziły zajęcia dla dzieci i młodzieży w
obiektach sportowych szkół oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji nie ponosząc kosztów wynajmu.
Uchwałą Nr XLIX/435/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
wynajmu lokali na okres do trzech lat Rada Miasta Starogard Gdański wyraziła zgodę na wynajem
lokali w budynku Urzędu Miasta czterem organizacjom pozarządowym,
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
2. Polski Związek Niewidomych,
3. Związek Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych,
4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Starogard Gdański.
Starogardzkie organizacje pozarządowe przy realizacji swoich statutowych zadań miały także
możliwość nieodpłatnego skorzystania z obiektów Starogardzkiego Centrum Kultury, Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz szkół. W miarę zgłaszanych potrzeb ze strony organizacji udostępniane są również
sale konferencyjne Urzędu na okazjonalne spotkania.

Na potrzeby sprawnej komunikacji powstała zakładka internetowa – WARTO WIEDZIEĆ na stronie
www.starogard.pl jako zaczyn do powstania odrębnej strony internetowej poświęconej współpracy,
pomocowości z organizacjami pozarządowymi

III. MERYTORYKA PROWADZONYCH DZIAŁAŃ.

Wszystkie starogardzkie organizacje pozarządowe posiadają ogromny potencjał aktywności
obywatelskiej. Powstały głównie po to, żeby „wziąć nasze wspólne sprawy w swoje ręce”. Nie ma
chyba organizacji, w której nie działaliby charyzmatyczni społecznicy, potrafiący skupić wokół siebie
ludzi chcących coś zrobić dla środowiska, w którym żyją na co dzień. Realizacja Programu w 2011
roku była kontynuacją współpracy z sprawdzonymi, kompetentnymi organizacjami, z którymi Gmina
Miejska od wielu lat realizuje wspólne zadania. Program przyczynił się do nadania odpowiedniego
znaczenia inicjatywom obywatelskim w dialogu z sektorem organizacji pozarządowych, tworząc
warunki dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
W minionym roku na szczególne wyróżnienie zasługują m. in.
 Stowarzyszenie Działań Teatralnych z powodzeniem kontynuujące działalność Teatru
„Kuźnia Bracka”, w ramach którego odbywają się cotygodniowe spektakle i programy
artystyczne. Członkowie Stowarzyszenia brali udział w uroczystościach patriotycznych
organizowanych przez miasto, prezentując bardzo ciekawe, oryginalne i dedykowane
programy.
 Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE – organizacja konsekwentnie działająca na polu
turystycznym monitorująca i promująca turystyczne szlaki piesze i rowerowe.
 Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”
rokrocznie organizujące uroczystą galę wręczenia nagrody „Starogardzki Wolontariusz Roku”
z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Podczas gali gromadzi się wielu oddanych
ludzi w pomocy najbardziej potrzebującym, jednocześnie integruje się środowisko osób
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Drugim doskonałym przykładem integracji
środowiska a także współpracy międzysektorowej jest Integracyjny Pokaz Mody z udziałem
dzieci, młodzieży, seniorów, w tym również osób z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową.
 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Jazzowej „Jazz Fan Club” za kontynuację wizualnej
promocji miasta poprzez koncerty jazzowe, które już kolejny rok pracują na wyrobienie
smaku muzycznego oraz promocję miasta. To dzięki tym koncertom nazwa Starogard Gdański
pojawia się w pismach branży jazzowej jako jeden z dziesięciu ośrodków muzyki jazzowej w
Polsce.
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami za organizację Festynu Pokażmy im świat bez krat.
Działalność towarzystwa w sposób otwarty próbuje zwrócić uwagę publiczną na sprawy
porzuconych czy niechcianych zwierzaków.
 Ochotnicza Straż Pożarna za organizację corocznych miejskich eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej skierowanego dla dzieci i młodzieży starogardzkich szkół
podstawowych i gimnazjów.
 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Starogard Gdański za współorganizację i uczestnictwo
w miejskich uroczystościach patriotycznych oraz rokrocznie realizowany projekt „Czuwaj
wiaro! - Program Edukacyjny SKAUT”, w ramach którego organizowane są warsztaty i zajęcia
oraz alternatywne formy wypoczynku.

IV. WNIOSKI
Stałe kontakty robocze oraz bieżąca współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi
na terenie miasta Starogard Gdański pozwoliła na zbadanie i rozpoznanie potrzeb, oczekiwań,

problemów oraz kondycji starogardzkich NGO’sów. Przeprowadzony research pozwala tym samym na
wykreowanie strategii działania na lata przyszłe.
 Potrzebna jest nowa forma współpracy wynikająca z analizy sygnalizowanych przez trzeci
sektor potrzeb – Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z ustaleniem standardów jego
funkcjonowania. W związku z powyższym konieczne jest rozpoczęcie prac koncepcyjnych i
konsultacyjnych związanych z powstaniem Centrum Organizacji Pozarządowych w
Starogardzie Gdańskim w tym ustalenie zakresu rzeczowego działania Centrum, potrzeb
lokalowych oraz wyposażeniowych.
 W dalszym ciągu wzmocnienia wymaga realizacja priorytetu ukierunkowanego na wspieranie
organizacji, w szczególności wsparcie nowo powstających organizacji.
 Opracowanie wieloletniego programu współpracy Miasta Starogard Gdański z organizacjami
Pozarządowymi
 Współpraca przy organizowaniu konferencji, szkoleń, sympozjów, debat służących
podnoszeniu wiedzy i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami i samorządem.
 Uruchomienie osobnego portalu informacyjnego, którego podstawowym celem jest
umieszczenie w jednym miejscu wszystkich informacji, które mogą zainteresować organizacje
pozarządowe współpracujące z samorządem Miasta m.in. bieżące informacje o ogłaszanych
konkursach ofert, informacje MRDPP, o prowadzonych konsultacjach, a także innych
ważnych wydarzeniach realizowanych samodzielnie przez organizacje pozarządowe lub we
współpracy z Gminą Miejską Starogard Gdański.
Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych znacznie wpływa na
poprawę warunków życia mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Zaangażowanie obu stron przynosi
satysfakcję i chęć do podejmowania kolejnych wysiłków w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego
na szczeblu lokalnym. Ustalone kierunki rozwoju współpracy gwarantowały jej harmonijny i sprawny
przebieg.

Opracowanie:
Dariusz Radtke - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
na podstawie materiałów własnych i powierzonych

