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CELE I ZASADY PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Rada Miasta Płocka uchwala corocznie
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Płocka. W dniu 24 października 2017 r.
Uchwałą Nr 644/XXXVII/2017 Rady Miasta Płocka został przyjęty „Program współpracy
Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi
na terenie Miasta Płocka na 2018 rok”, zwany dalej Programem współpracy.
Rada Miasta Płocka uchwałą nr 322/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. przyjęła także
„Wieloletni

program

rozwoju

współpracy

Gminy-Miasto

Płock

z

organizacjami

pozarządowymi na lata 2016–2020”. Program ten stanowi podstawę do rocznych
Programów współpracy.
Program współpracy określa cele strategiczne oraz cele szczegółowe współpracy Gminy
Miasto Płock, zwanej dalej Miastem, z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
Program realizowany był w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Głównym

celem

Programu

jest

budowanie

partnerstwa

między

Miastem

a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności
w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta Płocka.
Główny

cel

Programu

realizowany

był

poprzez

następujące

cele

strategiczne

i szczegółowe:
Cel

strategiczny

1.

Partnerska

współpraca

pomiędzy

Miastem

i

organizacjami

pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych.
Cel realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:


Cel

szczegółowy

1.1.

–

Wzmocnienie

mechanizmów

współtworzenia

przez

organizacje pozarządowe strategii i programów realizujących polityki publiczne;


Cel szczegółowy 1.2. – Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych;



Cel

szczegółowy

1.3.

–

Zwiększenie

strategicznych.
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efektywności

oceny

programów

Cel strategiczny 2. Podniesienie efektywności współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
Cel realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:


Cel

szczegółowy

2.1.

–

Poprawa

standardów

zadań

i

usług

publicznych

realizowanych przez organizacje pozarządowe;


Cel

szczegółowy

2.2.

–

Wzmocnienie

współpracy

partnerskiej

Miasta

z organizacjami pozarządowymi;


Cel szczegółowy 2.3. – Zwiększenie efektywności współpracy finansowej Miasta
z organizacjami pozarządowymi.

Cel strategiczny 3. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie
warunków do społecznej aktywności
Cel realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:


Cel szczegółowy 3.1. – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz
grup nieformalnych;



Cel szczegółowy 3.2. – Zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego;



Cel szczegółowy 3.3. – Aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych
społeczności Miasta;



Cel szczegółowy 3.4. – Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji
pozarządowych.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o następujący
katalog zasad:


suwerenności stron;



partnerstwa;



pomocniczości;



jawności;



efektywności;



uczciwej konkurencji.
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ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
Przedmiotem współpracy Miasta i organizacji pozarządowych w 2018 roku było wspólne
wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 688.), zwanej dalej ustawą, w celu rozwoju społeczności Miasta Płocka oraz
zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców Miasta Płocka.

FORMY WSPÓŁPRACY
Stan liczbowy organizacji pozarządowych zapisanych w bazie Referatu Komunikacji
Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawiał się następująco:


na dzień 31 grudnia 2017 r. – 348 organizacji pozarządowych;



na dzień 31 grudnia 2018 r. – 358 organizacji pozarządowych.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w na trzech
płaszczyznach:
I.

tworzenie polityk publicznych;

II.

realizacja polityk publicznych;

III.

tworzenie warunków do społecznej aktywności.

W 2018 roku współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywała się w różnych
formach, w tym:
I.

w zakresie tworzenia polityk publicznych:


organizacje

pozarządowe

uczestniczyły

w

diagnozowaniu

lokalnych

problemów;


organizacje

pozarządowe

uczestniczyły

w

tworzeniu

dokumentów

strategicznych;


Miasto oraz organizacje pozarządowe wzajemnie informowały

się o

planach, zamierzeniach i kierunkach działań;


organizacje pozarządowe uczestniczyły w konsultowaniu projektów aktów
normatywnych

w

dziedzinach

dotyczących

działalności

statutowej

organizacji pozarządowych;


organizacje pozarządowe uczestniczyły w konsultacjach społecznych;



organizacje pozarządowe uczestniczyły w konsultowaniu zadań publicznych
planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert;



organizacje

pozarządowe

uczestniczyły

programów;
II.

w zakresie realizacji polityk publicznych:
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w

ocenie

realizacji

polityk

i



promowanie działań organizacji pozarządowych;



współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji;



organizacje pozarządowe realizowały wspólne projekty;



organizacje pozarządowe realizowały wspólne działania na rzecz promocji
miasta;



zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w
ramach otwartych konkursów ofert;



zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w innych
trybach określonych w ustawie;



poprawa umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i
rozliczania środków pozyskiwanych z Miasta;

III.

w zakresie tworzenia warunków do społecznej aktywności:


wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępu do zasobów Miasta;



wsparcie informacyjno – promocyjne;



wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych;



wsparcie inicjatyw obywatelskich;



współpraca z partnerami społecznymi oraz instytucjami i przedsiębiorcami;



organizacja wspólnych spotkań, wydarzeń, imprez;



promowanie działań organizacji pozarządowych

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku dotyczyła realizacji
zadań publicznych zapisanych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, tj.:
I.
II.
III.

pomocy społecznej,
działalności charytatywnej
działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

IV.
V.

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
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XII.
XIII.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
a także działań wspomagających rozwój demokracji,

XIX.
XX.
XXI.

udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
ratownictwa i ochrony ludności,
Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą

XXII.

działalności

na

rzecz

integracji

europejskiej

oraz

rozwijania

kontaktów

i współpracy między społeczeństwami,
XXIII.

promocji i organizacji wolontariatu,

XXIV.

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

XXV.
XXVI.

rewitalizacji,
działalności na rzecz organizacji pozarządowych, oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy.

XXVII.

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa, w tym prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk
publicznych była realizowana w ramach celu:
Cel strategiczny 1.
Partnerska współpraca pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi w zakresie
tworzenia polityk publicznych.
I.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w diagnozowaniu lokalnych problemów w
ramach prac nad:


Programem

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płock w roku 2018;


Programem Zazielenienia Miasta Płocka;



Strategią Rozwoju Miasta Płocka do 2030 r.
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II.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w tworzeniu dokumentów strategicznych:


Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płock w roku 2018;

III.

Na

Program Zazielenienia Miasta Płocka.
podstawie

wzajemnego

informowania

się

o

planowanych

kierunkach

działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków płockie
organizacje pozarządowe uzyskiwały informacje dotyczące:


planów działań samorządu;



otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta;



otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez inne instytucje;



zmian

w

przepisach

prawnych

dotyczących

działalności

statutowej

organizacji pozarządowych;


możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową
organizacji pozarządowych.

Informacje przekazywane były organizacjom poprzez:


stronę internetową www.pozarzadowe.plock.eu;



newsletter,



drogę telefoniczną,



indywidualne

spotkania

w

Centrum

ds.

Organizacji

Pozarządowych

(aktualnie Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Wydziale Wspierania Inicjatyw Społecznych),


rozmowy przy okazji szkoleń i innego rodzaju spotkań.

Dodatkowo jedną z form wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach
działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków były konsultacje
projektów aktów prawnych, w tym projektu rocznego programu współpracy na rok
następny.

Szczególne

znaczenie

miała

współpraca

w

podmiotach

opiniodawczo-

doradczych, takich jak:



Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego;



Płocka Rada Seniorów;



Komisje Dialogu Obywatelskiego.

Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego
Do listopada 2018 roku Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego działała w składzie
ustalonym zarządzeniem nr 1238/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2015
r., zmienionym zarządzeniami nr 1781/2016, 1958/2016, 3156/2017, 3963/2018
Prezydenta Miasta Płocka. Członkami Rady byli:
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Bożena Musiał – Przewodnicząca Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego –
organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. edukacji),



Daria Domosławska – Radna Miasta Płocka,



Marcin Flakiewicz zastąpiony przez Michała Sosnowskiego – Radny Miasta Płocka,



Michał Twardy – Radny Miasta Płocka,



Iwona Krajewska – organizacje pozarządowe (zespół tematyczny ds. współpracy
zagranicznej i turystyki),



Danuta Cybulska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
zdrowia i profilaktyki uzależnień,



Dorota Dądzik – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
kultury),



Cezary

Roman

zastąpiony

przez

Małgorzatę

Przemyłską

–

organizacje

pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej),


Barbara Wątkowska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego
ds. organizacji katolickich i wyznaniowych),



Aldona Cybulska – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
infrastrukturalnych),



Grażyna Zielińska - organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego
ds. ochrony zwierząt),



Wojciech Majchrzak – organizacje pozarządowe (Płocka Rada Sportu),



Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta
Płocka



Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska – Kierownik Referatu Kultury w Wydziale
Edukacji i Kultury, Urząd Miasta Płocka



Robert Czwartek – Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki, Urząd Miasta
Płocka.

Od grudnia 2018 roku Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego nowej kadencji,
zwana dalej Radą Pożytku Publicznego działa w składzie ustalonym zarządzeniem nr
87/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2018 r. Członkami Rady są:


Bożena Musiał – Przewodnicząca Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego –
organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. edukacji),



Daria Domosławska – Radna Miasta Płocka,



Tomasz Kominek – Radny Miasta Płocka,



Adam Modliborski – Radny Miasta Płocka,



Iwona Krajewska – organizacje pozarządowe (zespół tematyczny ds. współpracy
zagranicznej i turystyki),
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Agnieszka Łapacz – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego
ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień,



Mariusz Pogonowski – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego
ds. kultury),



Małgorzata

Przemyłska

–

organizacje

pozarządowe

(Komisja

Dialogu

Obywatelskiego ds. pomocy społecznej),


Witold Wybult – organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
organizacji katolickich i wyznaniowych),



Marzena

Kapuścińska

–

organizacje

pozarządowe

(Komisja

Dialogu

Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych),


Marta Krasuska - organizacje pozarządowe (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds.
ochrony zwierząt),



Ryszard Olczuk – organizacje pozarządowe (Płocka Rada Sportu),



Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta
Płocka



Małgorzata Białecka – Referat Edukacji Wydział Edukacji i Kultury, Urząd Miasta
Płocka



Robert Czwartek – Dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki, Urząd Miasta
Płocka.

Praca Rady Pożytku Publicznego opierała się na zapisach:


ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),



uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płock ej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, zmienioną uchwałą nr 261/XIV/2015 Rady
Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 857/LIII/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2018 r.

W

2018

roku

odbyło

się

10

posiedzeń

Rady

Pożytku

Publicznego.

Jednym

z

podstawowych zadań Rady Pożytku Publicznego było opiniowanie projektów uchwał Rady
Miasta Płocka dotyczących sfer pożytku publicznego określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących
działalności

statutowej

organizacji

pozarządowych.

W

2018

roku

Rada

Pożytku

Publicznego zaopiniowała pozytywnie projekty 18 uchwał Rady Miasta Płocka.
Rada Pożytku Publicznego uczestniczyła także w tworzeniu Programu współpracy GminyMiasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2019 r., konsultowała Program
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współpracy, a 7 sierpnia 2018 r. uchwałą nr 11/2018 zaopiniowała pozytywnie projekt
Programu

Współpracy

Gminy

Miasto

Płock

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2019 rok.
Ponadto w 2018 roku Rada Pożytku Publicznego zajmowała się następującymi tematami:


otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku,



sprawozdanie z wykorzystania środków na realizację zadań publicznych w 2017
roku,



konkurs na najlepszą organizację pozarządową "Godni Naśladowania" na 2018
rok,



Kampania "1% dla Płocka",



Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

Współpracy

Gminy

Miasto

Płock

z

Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok,


wskazywanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych
oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert,



Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych (2 września 2018 roku) w „Zielonym
Ogródku” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w formie pikniku integracyjnego.



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2018,



Strategia Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku



„Program Zazielenienia Miasta Płocka”,



inne dokumenty programowe Miasta i sprawozdania z ich realizacji,



nadania statutów płockim instytucjom kulturalnym i edukacyjnym.

Na posiedzeniach Rady Pożytku Publicznego omawiane były również zagadnienia
podejmowane przez Płocką Radę Seniorów.
W każdym posiedzeniu Rady Pożytku Publicznego uczestniczył Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, który ponadto co kwartał przedstawiał
informacje o działaniach Centrum ds. Organizacji Pozarządowych.
Komisje Dialogu Obywatelskiego
W 2018 roku przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka działały następujące
komisje:


Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej – w 2018 roku komisja
odbyła 2 spotkania,
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Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień – w 2018
roku komisja odbyła 3 spotkania,



zadania komisji dialogu obywatelskiego ds. sportu wykonuje Płocka Rada Sportu.
W okresie sprawozdawczym – w 2018 roku Rada odbyła 4 spotkania,



Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury - w 2018 roku komisja odbyła 6
spotkań,



Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych – w 2018 roku komisja
odbyła 2 spotkania,



Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji w 2018 roku – komisja odbyła 3
spotkania,



Zespół Tematyczny ds. Turystyki i Krajoznawstwa – w 2018 roku zespół odbył 4
spotkania,



Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i Wyznaniowych –
komisja odbyła 14 spotkań,



Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt – w 2018 roku komisja
odbyła 2 posiedzenia.

Płocka Rada Seniorów
Płocka Rada Seniorów, zwana dalej Radą Seniorów została powołana przez Prezydenta
Miasta Płocka w 2012 roku. Od listopada 2016 roku rozpoczęła się II kadencja Rady
Seniorów powołanej Zarządzeniem Prezydenta nr 2643/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.
Radę Seniorów tworzy trzynaście osób, w tym dziesięciu przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz trzech przedstawicieli Prezydenta
Miasta. Członkami Rady Seniorów w 2018 roku byli:


Maria Jasińska – Przewodnicząca Płockiej Rady Seniorów – Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku,



Elżbieta Chaleńska-Rurka – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku im.
Janiny Czaplickiej,



Zofia Cierpikowska-Maj – Porozumienie Organizacji Kombatanckich w Płocku



Krystyna Iller – Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,



Jadwiga Korneszczuk – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd
Okręgowy w Płocku,



Alicja Pietrzak – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy
w Płocku



Agnieszka Magierska – Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja



Andrzej Markowski – Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku,



Danuta Ryba – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej,



Barbara Żółtowska – Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku,
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Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska – Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji i
Kultury,



Mirosław Chyba – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,



Ewa

Pietrzak

–

Pełnomocnik

Prezydenta

Miasta

Płocka

ds.

Organizacji

Pozarządowych.
W 2018 roku Rada Seniorów odbyła 12 posiedzeń, w tym 2 posiedzenia wyjazdowe.
Głównymi tematami, którymi zajmowała się Rada Seniorów były:


współpraca z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Okręgowy w Płocku w zakresie funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora,



współpraca z Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w
zakresie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera,



współpraca z płockimi instytucjami kultury w zakresie uczestnictwa seniorów w
działaniach organizowanych przez te instytucje, w związku z obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia praw wyborczych kobiet,



współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku w zakresie
korzystania przez seniorów z różnych form pomocy społecznej prowadzonych
przez Ośrodek,



aktywność fizyczna płockich seniorów,



współpraca z Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów



organizacja

specjalistycznej

opieki

medycznej,

profilaktyki

zdrowotnej

dla

seniorów z uwzględnieniem możliwości sprowadzenia do Płocka lekarza specjalisty
z dziedziny geriatrii,


współpraca z Radami Mieszkańców Osiedli w zakresie działań Rad prowadzonych
na rzecz seniorów w obszarach kultury, sportu i rekreacji, animacji oraz działań
międzypokoleniowych,



aktywizacja oraz potrzeby środowiska płockich seniorów, określanie kierunków
działań,



zakres działań w planowanym otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,



analiza otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 i 2019
roku,



analiza sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na
terenie Miasta Płocka na 2017 rok,



analiza

warunków

i

kandydatur

do

konkursu

pozarządową „Godni Naśladowania” na 2018 rok,
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na

najlepszą

organizację



kampania „1% dla Płocka”.

W marcu 2018 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Płockiej Rady Seniorów w siedzibie
Stowarzyszenia Ekonomiczno-Kulturalnego „Ziarno”, podczas którego członkowie Rady
zostali

zapoznani

z

działalnością

Stowarzyszenia

oraz

uczestniczyli

w

zajęciach

edukacyjnych i manualnych.
W maju 2018 roku Płocka Rada Seniorów uczestniczyła w spotkaniu pokoleń z okazji
rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.
9 sierpnia 2018 roku odbyło się kolejne, wyjazdowe posiedzenie Rady Seniorów w Stanicy
Harcerskiej w Gorzewie zorganizowane przez Chorągiew Mazowiecką ZHP im. Władysława
Broniewskiego. Natomiast w grudniu członkowie Rady brali udział w wydarzeniu pod
nazwą „Bieg Mikołaja”.
Rada Seniorów inicjowała i współorganizowała szereg wydarzeń na rzecz mieszkańców
Płocka, wśród których należy wymienić:


koncert z okazji Dnia Kobiet zorganizowany 3 marca 2018 r. w Państwowej Szkole
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego,



IV Festiwal Amatorskich Zespołów – „MIKROFON SENIORA”, zorganizowany przez
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku w
dniu 28 sierpnia 2018 r. na terenie „Zielonego Ogródka” Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.

Rada Seniorów była także jednym z współorganizatorów Płockich Targów Rodziny –
Senior 2018, które odbyły się 6 października 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej
Orlen Arena. Targi to impreza wystawiennicza o charakterze edukacyjno-kulturalnorozrywkowym dedykowana nie tylko osobom starszym, ale wszystkim mieszkańcom
naszego miasta.
Realizowane były dwa programy skierowane do seniorów, których jednym z inicjatorów
była Płocka Rada Seniorów:
Miejsca Przyjazne Seniorom
Głównym założeniem Programu „Miejsca Przyjazne Seniorom” jest promowanie miejsc,
instytucji kulturalnych, usługowych, edukacyjnych i innych, które poprzez dostosowanie
swojej architektury, oferowane produkty, usługi i zniżki odpowiadają na potrzeby
starszych mieszkańców Płocka.

14

Na koniec 2018 roku partnerami akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom” było 23 firm i
instytucji, które oferowały swoje usługi na rzecz seniorów. Lista instytucji, które
otrzymały

certyfikat

„Miejsc

przyjaznych

seniorom”

dostępna

jest

w

folderze

informacyjnym „Płock dla Seniora” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka.
Konsekwentne dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb płockich seniorów w
zauważalny sposób przyczynia się do wzrostu ich aktywności w wydarzeniach i
działaniach podejmowanych przez certyfikowane instytucje oraz wpływa na budowanie
postaw akceptacji pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
Płocka Karta Seniora
Na początku 2014 roku została uruchomiona emisja "Płockiej Karty Seniora". Imienna
karta wydawana jest w ramach Programu „Płocka Karta Seniora” adresowanego do
płockich seniorów, którzy dzięki jej posiadaniu mogą skorzystać z różnych promocji
przygotowanych przez partnerów karty. Senior, w rozumieniu niniejszego Programu, to
osoba powyżej 65 roku życia zameldowana i faktycznie zamieszkująca na terenie miasta
Płocka. Karta wydawana jest w celu zwiększenia aktywności seniorów oraz stworzenia
większej możliwości korzystania przez płockich seniorów z usług publicznych, dóbr
kultury i imprez sportowych. Obecnie do programu przystąpiło 38 firm i instytucji, które
przedstawiły ofertę skierowaną na rzecz płockich seniorów.
Od momentu uruchomienia Programu do 31 grudnia 2018 roku zostało wydanych 2011
Płockich Kart Seniora, w tym w 2018 r. wydano 384 kart. Regulamin „Płockiej Karty
Seniora” oraz lista miejsc, w których karta jest honorowana dostępne są m.in. na stronie
internetowej plock.eu.

Ponadto przy Urzędzie Miasta Płocka funkcjonowały następujące zespoły doradcze i
inicjatywne oraz komisje z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych:


Płocka Rada Sportu – w 2018 r. Rada odbyła 4 posiedzenia,



Miejska Rada Rynku Pracy – w 2018 r. Rada odbyła 4 posiedzenia,



Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych – w 2018 r. Rada odbyła 5
posiedzeń,



Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w 2018 r. Komisja
odbyła 242 posiedzenia,



Miejska Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna – w 2018 r. Komisja odbyła 1
posiedzenie,
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Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej – w 2018 r.
Rada nie odbyła posiedzenia,



Płocki Komitet Rewitalizacji– w 2018 r. Komitet odbył 2 posiedzenia,



Płocka Rada ds. Równego Traktowania – w 2018 r. Rada odbyła 3 posiedzenia.



5 komisji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ds. opiniowania wniosków o
dofinansowanie ze środków PFRON – w 2018 r. komisje odbyły 35 posiedzeń.

IV.

Organizacje

pozarządowe

uczestniczyły

w

konsultowaniu

projektów

aktów

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych, głównie podczas posiedzeń Rady Pożytku Publicznego oraz
spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego.
V.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w konsultacjach społecznych dokumentów
programowych Gminy-Miasto Płock

Harmonogram konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy na 2019
rok:


W pierwszym etapie konsultacji, trwającym w okresie od 14 do 30 czerwca 2018
r., projekt Programu współpracy wraz z załączonym formularzem do zgłaszania
uwag został zamieszczony na portalach internetowych oraz stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka. Projekt zaprezentowano również na posiedzeniu Rady
Pożytku Publicznego.



Po zakończeniu pierwszego etapu konsultacji uwzględnione zostały wszystkie
przesłane uwagi do projektu, z którymi komórki organizacyjne i jednostki zostały
zapoznane do 16 lipca 2018 r.



do 30 lipca 2018 r. opracowany został ostateczny projekt Programu współpracy.
Natomiast 7 sierpnia 2018 r. Rada Pożytku Publicznego podjęła uchwałę o
pozytywnym

zaopiniowaniu

projektu

Programu.

Następnie

projekt

został

przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta.
Konsultacjom społecznym poddane zostały również projekty następujących aktów
prawnych i dokumentów:


„Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na Terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2018”,



„Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”,



Roczny

program

współpracy

samorządu

Województwa

Mazowieckiego

z

organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
Zgodnie z Uchwałą Nr 182/XIII/11 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 r. w
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, zmienioną Uchwałą nr 261/XIV/2015 z dnia 29 grudnia
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2015 r. oraz zmienionej uchwałą nr 857/LIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25
października 2018 r. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego
dotyczących sfery zadań publicznych należało do zadań Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
VI.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w konsultowaniu zadań publicznych
planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert na spotkaniach
komisji dialogu obywatelskiego.

VII.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w ocenie realizacji polityk i programów,
między innymi:


Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2017,


Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Płocka
na lata 2015–2019,



Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 r.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE REALIZACJI POLITYK PUBLICZNYCH

Współpraca

Miasta

z

organizacjami

pozarządowymi

w

zakresie

realizacji

polityk

publicznych była realizowana w ramach celu:
Cel strategiczny 2.
Podniesienie efektywności współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie
realizacji zadań publicznych.
I.

Wdrażanie standardów realizacji usług publicznych – w ramach otwartych
konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka w 2018 roku,
załącznikami

do

ogłoszeń

o

konkursach

były

standardy

realizacji

usług

publicznych.
II.

Organizacje pozarządowe uczestniczyły w ewaluacji programów:


Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2017,


Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Płocka
na lata 2015–2019

III.

Działania płockich organizacji pozarządowych były promowane na spotkaniach
Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

IV.

Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji:
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w

sprawach

dotyczących



przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli w spotkaniach na
temat rewitalizacji oraz w posiedzeniach Płockiego Komitetu Rewitalizacji,
stanowiącego

forum

współpracy

i

dialogu

Miasta

z

organizacjami

pozarządowymi;
V.

Realizacja wspólnych projektów:

Miasto wspierało liczne wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe, miedzy
innymi:


Festiwal Amatorskich Zespołów Mikrofon Seniora,



13 Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,



6 Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,



XI Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim,



XXXVI Memoriał Juliusza Kawieckiego.

Organizacje

pozarządowe

współorganizowały

lub

uczestniczyły

w

projektach

organizowanych przez Miasto, miedzy innymi:

VI.



Płockie Targi Rodziny – Senior 2018,



VIII Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych,



Jarmark Tumski,



Dzień Wisły.

Prowadzenie instytucji publicznych przez organizacje pozarządowe – organizacje
pozarządowe prowadzą wiele placówek finansowanych lub współfinansowanych w
ramach otwartych konkursów ofert, są to między innymi:


Centrum Aktywności Seniora



Domy Dziennego Pobytu dla osób z chorobą Alzheimera



świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży



poradnie



punkty informacyjno-konsultacyjne



kluby profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Centrum Aktywności Seniora
Centrum Aktywności Seniora działa od stycznia 2017 roku przy ul. Otolińskiej 6 w Płocku.
Celem

funkcjonowania

Centrum

jest

aktywizacja

społeczna

osób

starszych

oraz

prowadzenie różnego typu zajęć i wydarzeń rozwijających zainteresowania płockich
seniorów. Centrum Aktywności Seniora prowadzone jest przez Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Płocku.
W roku 2018 w ramach realizacji zadania publicznego sfinansowanego przez Miasto
Centrum prowadziło szereg działań społeczno-animacyjnych, w tym:
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działania edukacyjne, m.in. z zakresu obsługi komputera i internetu, zdrowego
trybu życia, zdrowego gotowania i odżywiania się, bezpieczeństwa, pierwszej
pomocy, języków obcych, rozwijające zdolności manualne oraz artystyczne np.
szycie, haftowanie;



działania kulturalne, m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, spotkania z
wizażystką,



działania o charakterze społecznym, m.in. wczasy dla seniorów, spotkania ze
specjalistami, porady z zakresu pomocy społecznej,



działania o charakterze prozdrowotnym, m.in. terapia ruchowa, organizowanie
spotkań ze specjalistami,



działania sportowo- ruchowe: gimnastyka, gry stolikowe, nauka gry w brydża.

Działania były prowadzone w formie warsztatów, szkoleń, spotkań od poniedziałku do
piątku, ale także w weekendy, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez seniorów. W
działaniach organizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Okręgowego w Płocku w Centrum Aktywności Seniora uczestniczyło
łącznie ponad 1600 mieszkańców Miasta.
W Centrum były prowadzone także zajęcia, imprezy artystyczne i kulturalne z innymi
podmiotami

działającymi

na

rzecz

seniorów,

w

szczególności

z

organizacjami

pozarządowymi, instytucjami kultury m.in. Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Spółdzielczym Domem Kultury, instytucjami pomocy
społecznej np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz administracją publiczną
(Urzędem Miasta Płocka, Centrum ds. Organizacji Pozarządowych).
Dodatkowo w ramach funkcjonowania Centrum były organizowane cykliczne spotkania
integracyjne,

międzypokoleniowe,

propagujące

działania

sąsiedzkie,

inicjatywy

obywatelskie, wolontariat seniorów.
Założone cele realizacji zadania publicznego skupiły się na wykorzystaniu potencjału i
talentów seniorów w różnych obszarach, skłoniły ich do realizacji własnych pomysłów i
pasji. Działania te służyły minimalizowaniu ryzyka pozostawania w bierności i samotności.
Dobre

praktyki

w

zakresie

podnoszenia

poziomu

aktywności

osób

starszych

przekazywane były innym ośrodkom, instytucjom i organizacjom.
W ramach działań realizowanych w Centrum Aktywności Seniora mieszkańcy Miasta
rozwijali swoje talenty, realizowali pasje, działania te stanowiły również platformę
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wymiany poglądów, spędzenia w atrakcyjny sposób czasu wolnego. Udział w warsztatach
i spotkaniach w Centrum Aktywności Seniora był bezpłatny.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera
Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera „Pod Tęczowym Parasolem” jest
prowadzony od stycznia 2017 roku jako odrębna placówka w Centrum Aktywności
Seniora przy ul. Otolińskiej 6 w Płocku, przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Chorobą Alzheimera.
Placówka ma na celu współtworzenie najlepszej opieki dla osób z chorobami otępiennymi
poprzez codzienną terapię pedagogiczno-psychologiczną oraz ruchową. W 2018 roku
prowadzone były następujące działania:



grupowa terapia zajęciowa mająca na celu poprawienie sprawności fizycznej i
psychicznej osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą
Alzheimera, zwiększenie ich funkcji językowych i pamięci,



psychorysunek wykorzystywany do wyrażania emocji i ekspresji twórczej,



muzykoterapia i choreoterapia - terapia poprzez taniec, muzykę, śpiew i zabawy
rytmiczne,



arteterapia - zajęcia pozwalające m.in. na odreagowywanie napięć i emocji,



zajęcia artystyczne - wykonywanie prac ręcznych,



zajęcia kuchenne mające na celu przygotowywanie artykułów spożywczych
będących częścią późniejszych posiłków serwowanych podopiecznym,



gry i zabawy poprawiające sprawność fizyczną i psychiczną, wpływające na
rozwijanie orientacji i pomysłowości.

Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera swoim wsparciem obejmował od
15 osób (na początku działalności) do 25 osób. Zajęcia dla podopiecznych były
prowadzone od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie. Ponadto
osoby przebywające w placówce otrzymywały trzy posiłki dziennie oraz miały zapewnioną
wykwalifikowaną opiekę medyczną. Organizowane były również indywidualne spotkania z
opiekunami.
W Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera były także prowadzone
różnego rodzaju wydarzenia z udziałem mieszkańców Płocka, instytucji publicznych,
organizacji

pozarządowych,

co

niewątpliwie

przyczyniło

się

do

przeciwdziałania

marginalizacji osób starszych chorych na choroby otępienne i wpłynęło na poprawę
wizerunku osoby starszej.
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VII.

Realizacja wspólnych działań na rzecz promocji Miasta – udział organizacji
pozarządowych w imprezach promujących Miasto, między innymi:

VIII.



Piknik Europejski,



Dni Historii Płocka,



Noc Muzeów,



Jarmark Tumski.

Działania na rzecz integracji i promocji organizacji pozarządowych oraz promocji
dobrych praktyk.

W

ramach

integracji

oraz

promocji

działań

płockich

organizacji

pozarządowych

podejmowano szereg działań, w tym:


organizacja

„Kampanii

1

%

dla

Płocka”

-

akcji

mającej

na

celu

pozyskiwania 1% podatku dochodowego na rzecz płockich organizacji
pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego;


organizacja

XI

edycji

konkursu

„Godni

Naśladowania”

na

najlepszą

organizację pozarządową roku 2017 w trzech kategoriach:
A.

organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu,
turystyki i rekreacji,

B.

organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, nauki
i edukacji,

C.

organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy
społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.

W konkursie zostały nominowane 25 organizacji pozarządowych, a nagrody
i wyróżnienia otrzymały:
A.

w pierwszej kategorii laureatem konkursu została Fundacja
RYKOWISKO;

wyróżnienia

otrzymały:

Międzyszkolny

Uczniowski Klub Sportowy „MUKS21 Płock”, Uczniowski Klub
Sportowy

"CZWÓRKA"

przy

IV

LO

im.

Bolesława

Krzywoustego w Zespole Szkół nr 1 w Płocku
B.

w

drugiej

kategorii

Uniwersytetu

laureatem

Trzeciego

Wieku

zostało
im.

Stowarzyszenie

Janiny

Czaplickiej;

wyróżnienia otrzymały: Stowarzyszenie „Starówka Płocka”,
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku
C.

w trzeciej kategorii laureatem zostało Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"; wyróżnienia
otrzymały:

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Przeciwdziałania

Zjawiskom Patologii Społecznej „MIĘDZY LUDŹMI”, Płockie
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w
Płocku


zorganizowanie

we

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

i

przeprowadzenie Orszaku Trzech Króli w Płocku. Trasa orszaku wiodła z
Wyższego

Seminarium

Nowowiejskiego

do

Duchownego

kościoła

parafii

i

Szkół

św.

katolickich

Stanisława

przy

Kostki.

ul.

Orszak

zgromadził kilka tysięcy uczestników. Orszakowi towarzyszył konkurs
szopek bożonarodzeniowych przygotowanych przez dzieci i młodzież;


zorganizowanie VIII Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych w formie
pikniku

integracyjnego,

na

którym

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych mieli szansę na integrację przy wspólnej zabawie,


współorganizacja „Marszu dla Życia i Rodziny”, który był okazją m.in. do
rozstrzygnięcia konkursu rodzinnego pt. „Drzewo Genealogiczne”.



koordynacja przygotowań i obchodów XVIII Dnia Papieskiego w Płocku.
Obchody miały miejsce w dniach 14–16 października 2018 r. W ich
przygotowanie

i

realizację,

obok

Urzędu

Miasta

Płocka,

instytucji

kościelnych i samorządowych, włączyły się także organizacje pozarządowe;


zorganizowanie spotkania opłatkowego płockich organizacji pozarządowych
z udziałem Prezydenta. Uroczyste spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół
nr 3 w Płocku, gdzie młodzież tej szkoły przygotowała okolicznościowy
program;



promocja konkursu „Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany” skierowana
do organizacji pozarządowych, by zgłaszały przedsiębiorców wspierających
ich funkcjonowanie.

IX.

Zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych na temat możliwości współpracy
finansowej z samorządem poprzez prowadzenie działań informacyjnych na temat:

X.



otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;



innych form współpracy finansowej.

Jedną z podstawowych form współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
jest współpraca finansowa w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w
ramach

otwartych

konkursów

ofert

w

zakresie

sfer

pożytku

publicznego

określonych w Programie współpracy na 2018 rok.
Współpraca finansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi polega na udzielaniu
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji na
realizację zadań publicznych Miasta w następujących formach:
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powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie ich realizacji,



wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
częściowe dofinansowanie ich realizacji, w drodze otwartych konkursów ofert
ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka bądź w inny sposób określony w
odrębnych przepisach.

Zasady działania komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania złożonych ofert
określał Program współpracy. W komisjach konkursowych uczestniczyły osoby wskazane
przez Prezydenta Miasta Płocka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert oraz tryb
pozakonkursowy na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Płocka przez
komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczanie przyznanych dotacji i
kontrolę realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji określały
zarządzenie Nr 2570/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2016 r.
zmienione zarządzeniem nr 3773/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. oraz Zarządzenie nr
4515/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 września 2018 r.
I.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta w 2018 r.
ogłaszane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie otwartych
konkursów ofert w 2018 roku przeznaczono łączną kwotę 10 768 293,36 zł. Liczbę
konkursów, złożonych ofert, zawartych umów i kwot dotacji przedstawiono w poniższej
tabeli.
Tabela 1.

Zestawienie konkursów.
Forma realizacji zadania
Powierzenie

Liczba konkursów
Liczba ofert
Liczba zawartych umów
Kwota przekazanych środków
Łączna kwota przekazanych
środków

6
34
25
(w tym 10 umów
wieloletnich)
8 109 092,68 zł

Wspieranie
13
238
185
(w tym 27 umów
wieloletnich)
2 659 200,68 zł

10 768 293,36 zł

W 2018 roku Prezydent Miasta Płocka ogłosił 19 konkursów ofert na realizację zadań
publicznych. W konkursach organizacje pozarządowe złożyły łącznie 272 oferty, zawarto
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210 umów, w tym 37 umów wieloletnich. Zakresy i rodzaje zadań oraz kwoty dotacji w
poszczególnych konkursach przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2.
L.p.

Zakresy i rodzaje zadań.
Zakres zadania

1.

Pomoc społeczna

2.

Organizacja czasu
wolnego i wypoczynku
dzieci i młodzieży, w
tym organizowanie
placówek wsparcia
dziennego.

3.

Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych

4.

Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych

5.

Porządek i
bezpieczeństwo
publiczne

Rodzaj zadania
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób oraz w zakresie działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Organizacja i prowadzenie na terenie Płocka
świetlic miejskich.
Organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
 rehabilitacja zawodowa, społeczna i
zdrowotna osób niepełnosprawnych,
 organizowanie wypoczynku dla osób
niepełnosprawnych,
 działania zapobiegające dyskryminacji
osób niepełnosprawnych,
 wczesne wspomaganie dzieci i ich
rodzin
Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w
Płocku w 2018 r.





6.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom społecznym




7.

Ochrona i promocja
zdrowia, w tym
działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r.




Prowadzenie Punktów InformacyjnoKonsultacyjnych, w których będą
udzielane porady z zakresu profilaktyki
uzależnień, rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
Profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie
problemów alkoholowych,
przeciwdziałanie narkomanii oraz
przemocy w rodzinie, udzielanie
pomocy specjalistycznej osobom
uzależnionym od alkoholu i
narkotyków, ofiarom przemocy oraz ich
rodzinom
Prowadzenie na terenie miasta Płocka
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień
Organizacja i prowadzenie na terenie
miasta Płocka placówek wsparcia
dziennego w formie pracy podwórkowej
Organizacja i prowadzenie klubów
profilaktyki środowiskowej dla dzieci
i/lub młodzieży na terenie miasta
Płocka
Działania z zakresu rehabilitacji
leczniczej
Działania w zakresie edukacji
zdrowotnej, promocji zdrowia i
prowadzenia poradnictwa, w tym w
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Kwota dotacji
221 000,00 zł

777 000,00 zł

5 776 600,00

38 100,00 zł

49 922,22 zł

1 622 263,51 zł

89 560,00 zł


o działalności leczniczej

8.
9.

Organizacja czasu
wolnego i wypoczynku
dzieci i młodzieży
Organizacja czasu
wolnego i wypoczynku
dzieci i młodzieży



zakresie zdrowia psychicznego i
geriatrii
Działania na rzecz propagowania idei
honorowego krwiodawstwa
Działania w zakresie upowszechniania
w społeczeństwie wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w
czasie ferii zimowych 2018

9 383,43 zł

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w
czasie ferii letnich 2018

19 999,95 zł



10.

Nauka, edukacja,
oświata i wychowanie

11.

Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
(2 konkursy)

12.

Wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej

13.

Turystyka i
krajoznawstwo

14.

Udzielanie nieodpłatnej

Tworzenie systemu wspomagania dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionych
oraz podwyższanie jakości pracy
placówek oświatowych
 Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży
 Kształcenie ustawiczne
 Setna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości
 Festyn z okazji Dnia Flagi RP
 Patron ulicy
 Kobiety skarbami kultury
 Organizacja szkolenia sportowego oraz
udział we współzawodnictwie
sportowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rozgrywek ligowych
 Organizacja szkolenia sportowego oraz
udział we współzawodnictwie
sportowym
 Szkolenie i udział w rywalizacji
sportowej osób niepełnosprawnych
 Kompleksowa organizacja udziału
reprezentantów płockich szkół w
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej
 Organizacja imprez sportowych oraz
sportowo-rekreacyjnych na terenie
Miasta Płocka
 Propagowanie aktywnych form kultury
fizycznej
 Bokserski Płock – darmowe zajęcia z
boksu olimpijskiego
 Organizacja rajdów, imprez, wycieczek
i spacerów po mieście
upowszechniających wiedzę o Płocku
(dotyczy wszelkich form turystyki i
krajoznawstwa, w tym rajdów
pieszych, rowerowych, nordic walking,
motorowych itp.).
 Wspieranie działalności wydawniczej
dotyczącej turystyki i krajoznawstwa
związanej z Płockiem.
 Tworzenie nowych i rozwój istniejących
produktów turystycznych Płocka.
 Wytyczanie, znakowanie i utrzymanie
szlaków turystycznych, których trasa
prowadzi lub łączy się z trasami
prowadzącymi przez Płock.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
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60 000,00 zł

282 011,73 zł

1 607 171,78 zł

97 188,38 zł

182 167,68 zł

pomocy prawnej oraz
zwiększanie
świadomości prawnej
społeczeństwa

oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa w tym prowadzenie punktów
nieodpłatnych porad prawnych w Płocku.


15.

Działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym w tym
kombatantów

16.

Integracja i reintegracja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

17.

Rewitalizacja

Działania z zakresu doskonalenia
systemu wsparcia
 Prowadzenie poradnictwa prawnego i
psychologicznego;
 Organizowanie pomocy materialnej i
niematerialnej;
 Działania w ramach ochrony zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej;
 Prowadzenie działań edukacyjnych;
 Aktywizacja społeczna;
 Zorganizowanie i przeprowadzenie
usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym dla uczestników projektu
pn. „Aktywność -Kompetencje-Praca”
 Zorganizowanie i przeprowadzenie
usług aktywnej integracji o charakterze
zawodowym dla uczestników projekty
„Zawodowe metamorfozy”
ReAktywacja – aktywizacja i integracja osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących
obszar rewitalizacji

199 949,99 zł

80 498,00 zł

69 840,00 zł

Organizacje pozarządowe z dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert
realizowały zadania publiczne obejmujące bardzo zróżnicowaną tematykę oraz zakres
wsparcia skierowany do mieszkańców miasta Płocka.
Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej
Zadanie publiczne:

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie ich szans.

Osiem organizacji pozarządowych realizowało 10 projektów, którymi objęto 1 350
beneficjentów, projekty obejmowały:


prowadzenie różnego rodzaju działań socjalno-pomocowych, rehabilitacyjnych i
wspierających osoby potrzebujące i niepełnosprawne,



prowadzenie 2 hospicjów,



prowadzenie domu dziennego pobytu,



prowadzenie ośrodków rehabilitacji i wsparcia,



organizowanie partnerstwa na rzecz pomocy seniorom i osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym.

Otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci
i młodzieży, w tym organizowanie placówek wsparcia dziennego
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Zadanie publiczne:

organizacja i prowadzenie na terenie Płocka świetlic miejskich.

Pięć organizacji pozarządowych prowadziło 6 świetlic miejskich, do których uczęszczało
159 dzieci. Świetlice wspierały rodziny mające trudności w wypełnianiu swoich zadań
wobec

dzieci

poprzez

objęcie

ich

działaniami

wychowawczymi,

opiekuńczymi

i

edukacyjnymi.
Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadanie publiczne:

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.

Usługi opiekuńcze prowadziły 3 organizacje pozarządowe, beneficjentami tych usług było
703 osób.
Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Zadanie publiczne:

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Osiem organizacji pozarządowych realizowało 8 projektów, beneficjentami było 374
osoby.

Organizacje

pozarządowe

skupiały

się

na

rehabilitacji

zdrowotnej

osób

niepełnosprawnych.
Otwarty konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
Zadanie publiczne:

zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w Płocku w 2018 roku.

Projekt realizowała jedna organizacja pozarządowa, beneficjentami projektu było ponad 3
439 osób. Działania polegały m.in. na: patrolowaniu Wisły na wysokości Płocka w
miesiącach od lipca do września 2018 roku, przeszkoleniu uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów z zakresu bezpieczeństwa nad wodami w sezonie letnim i zimowym,
poszerzeniu kwalifikacji ratowników w zakresie ratownictwa wodnego.

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
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Zadanie publiczne:

prowadzenie Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, w których
będą udzielane porady z zakresu profilaktyki uzależnień,
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Cztery

organizacje

pozarządowe

prowadziły

4

punkty

konsultacyjne,

w

których

dyżurowali prawnicy, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, profilaktycy uzależnień,
mediatorzy. Wsparciem objęto 775 osób.
Zadanie publiczne:

Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień (alkohol,
narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz
przemocy w rodzinie; udzielania pomocy specjalistycznej osobom
uzależnionym/nadużywającym alkoholu i narkotyków, ofiarom
przemocy oraz ich rodzinom.

Jedenaście organizacji pozarządowych realizowało łącznie 12 projektów. Działaniami
objęto 2 512 osób.
Zadanie publiczne:

organizacja i prowadzenie na terenie miasta Płocka placówek
wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.

Dwie organizacje realizowały wspólny projekt obejmujący 23 beneficjentów.
Zadanie publiczne:

prowadzenie na terenie miasta Płocka Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień.

Dwie organizacje pozarządowe prowadziły 2 ośrodki udzielające specjalistycznej pomocy
osobom eksperymentującym i używającym szkodliwie środki psychoaktywne. Opieką
objęto 296 osób.
Zadanie publiczne:

organizacja i prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej dla
dzieci i/lub młodzieży na terenie miasta Płocka.

Osiem organizacji pozarządowych prowadziło 8 klubów, które były miejscem spotkań dla
dzieci i młodzieży z rodzin funkcjonujących prawidłowo oraz wychowujących się w
warunkach niekorzystnych. Kluby prowadziły specjalistyczną działalność profilaktycznoedukacyjno-informacyjną dotyczącą zapobiegania uzależnieniom i promocji zdrowego
stylu życia. Działaniami objęto 219 osób.

28

Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Zadania publiczne obejmujące:

działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, działania w
zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i
prowadzenia poradnictwa, w tym w zakresie zdrowia
psychicznego i geriatrii, działania na rzecz
propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz
działania w zakresie upowszechniania w
społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Dziesięć organizacji realizowało 11 projektów. Działaniami objęto 10.374 osoby.
Otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci
i młodzieży
Zadanie publiczne:

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
2018.

Trzy organizacje pozarządowe zrealizowały 3 projekty, 2 projekty dotyczyły organizacji
wypoczynku w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, 1 z nich organizacji czasu
wolnego w miejscu zamieszkania. Z tej formy wypoczynku skorzystały 93 osoby.
Zadanie publiczne:

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich
2018.

Trzy organizacje pozarządowe zrealizowało 3 projekty, w tym 2 projekty dotyczyły
organizacji wypoczynku w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, a 1 projekt
organizacji czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Z pierwszej formy wypoczynku
skorzystało 218 osób, z drugiej – 32 osoby.
Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
Zadanie publiczne:

tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionych oraz podwyższanie jakości pracy placówek
oświatowych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
kształcenie ustawiczne osób dorosłych.

Pięć organizacji pozarządowych zrealizowało 7 projektów adresowanych do nauczycieli i
uczniów.

Działania realizowane

pogłębienie

wiedzy

z

różnych

w ramach
dyscyplin

projektów umożliwiły ich uczestnikom
oraz

nabycie

umiejętności

twórczego

rozwiązywania problemów, myślenia i działania. Beneficjentami projektów było 250 osób.
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Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
Zadanie publiczne:
Czternaście

upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka.

organizacji

pozarządowych

zrealizowało

25

projektów,

w

których

uczestniczyły 8 565 osoby. Były to następujące działania:



organizacja sympozjów, konferencji i debat dotyczących ważnych problemów
współczesnej kultury,



kultywowanie tradycji związanych z obchodami ważnych świąt,



rekonstrukcje i widowiska historyczne,



spotkania poetyckie,



organizacja koncertów,



festiwale, konkursy muzyczne i wokalne,



konkursy wiedzy o Płocku,



spektakle i pokazy filmowe przypominające o ważnych dla Płocka wydarzeń
historycznych,



turnieje i warsztaty szaradziarskie,



warsztaty teatralne i taneczne,



promocja czytelnictwa, publikacje historyczne.

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zadanie publiczne:

organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie
sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych.

Trzynaście organizacji pozarządowych zrealizowało 14 projektów, w których uczestniczyło
958

osoby.

Szkolenia

oraz

rozgrywki

ligowe

prowadzone

były

w następujących

dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis stołowy.
Zadanie publiczne:

organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie
sportowym.

Dwadzieścia dziewięć organizacji pozarządowych zrealizowało 30 projektów, w których
uczestniczyło 1 439 osób. Szkolenia oraz współzawodnictwo sportowe prowadzone było w
następujących dyscyplinach: piłka ręczna plażowa, judo, karate kyokushin, kickboxing,
muay thai, goju ryu karate do, pływanie, żeglarstwo, wioślarstwo, lekka atletyka,
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triathlon, tenis, tenis na wózkach, badminton, brydż sportowy, piłka siatkowa, piłka
siatkowa plażowa, strzelectwo sportowe, ultimate frisbee, bowling.
Zadanie publiczne:

szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych.

Dwie organizacje realizowały 2 projekty, w których uczestniczyło 44 osób. Szkolenia oraz
współzawodnictwo sportowe prowadzone było w następujących dyscyplinach: tenis
ziemny na wózkach, piłka koszykowa piłka siatkowa i piłka nożna.
Zadanie publiczne:

kompleksowa organizacja udziału reprezentantów płockich szkół w
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Projekt realizowała jedna organizacja. W zadaniu uczestniczyło 300 osób.
Zadanie publiczne:

organizacja imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych na
terenie Miasta Płocka.

Trzydzieści

dwie

organizacje

pozarządowe

zrealizowały

39

projektów,

w których

uczestniczyło 10 727 osób. Imprezy związane były z następującymi dyscyplinami: piłka
ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, halowa
piłka nożna, biegi uliczne, lekka atletyka, ergowiosła, wioślarstwo, żeglarstwo, tenis
ziemny, tenis na wózkach, badminton, boks, judo, karate kyokushin, sporty walki,
fresbee, bowling.
Zadanie publiczne:

propagowanie aktywnych form kultury fizycznej.

Cztery organizacje zrealizowały 4 projekty, w których uczestniczyło 699 osób. Projekty
obejmowały: nightskating, kolarstwo, zajęcia rekreacyjno - sportowe dla amatorów
badmintona, bieganie, wakeboarding.
Otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
Osiem organizacji pozarządowych zrealizowało 11 projektów, w których uczestniczyło 8
279 osób.

Otwarty konkurs ofert z zakresu udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Trzy organizacje pozarządowe zrealizowały 3 projekty, w których uczestniczyło 355 osób.
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Otwarty

konkurs

ofert

z

zakresu

działalności

na

rzecz

osób

w

wieku

emerytalnym, w tym kombatantów
Zadanie publiczne:

działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
prowadzenia działań edukacyjnych, aktywizacji społecznej,

Sześć organizacji pozarządowych zrealizowało 6 projektów, w których uczestniczyło 1 264
osób.
Zadanie publiczne:

działania z zakresu doskonalenia systemu wsparcia.

Jedna organizacja pozarządowa zrealizowała 1 projekt, w którym uczestniczyło 1.600
osób.
Otwarty konkurs ofert z zakresu integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Jedna organizacja pozarządowa zrealizowała 1 projekt, w którym uczestniczyło 50 osób.
Otwarty konkurs ofert z zakresu rewitalizacji
Dwie organizacje pozarządowe zrealizowały 3 projekty, w których uczestniczyło 5 500
osób.
II.

Realizacja zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

W 2018 roku organizacje pozarządowe złożyły 51 ofert na realizację zadań publicznych o
charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Z czego trzy organizacje pozarządowe poprosiły o
anulowanie złożonych ofert, zanim trafiły do oceny zespołu opiniującego. Liczbę
złożonych ofert, zawartych umów oraz wysokość przekazanych środków przedstawiono w
poniższej tabeli.
Tabela 3.

Zestawienie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. „małe granty”.
Forma realizacji zadania
Liczba ofert
Liczba zawartych umów
Kwota przekazanych środków
Łączna kwota przekazanych
środków

Powierzenie

Wspieranie

11
9

37
22
138 650,00

63 310,00 zł
201 960,00 zł
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III.

Wnioski złożone z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe w trybie art.
12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w okresie
sprawozdawczym nie wpłynął wniosek.
IV.

Realizacja zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w innych
trybach

Organizacje

pozarządowe

realizowały

zadania

publiczne

także

na

podstawie

następujących ustaw i uchwał:



na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2018 poz. 620 ze zm.),



na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.),



na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 ze
zm.),



na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z
2019 r. poz. 217),



na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019
r. poz. 122 ze zm.),



na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r. poz. 1614 ze zm.),



na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z
2018 r. poz. 1492 ze zm.).

Liczbę

złożonych

ofert,

zawartych

umów

oraz

wysokość

przekazanych

środków

przedstawiono w Tabeli Nr 4.
Tabela 4.

Liczba złożonych ofert oraz zawartych umów.

Liczba złożonych ofert

50

Liczba zawartych umów

36

Wysokość
przekazanych środków

667 220,21 zł

V.

Realizacja zadań publicznych Gminy-Miasto Płock przez organizacje pozarządowe
odbywała się również w ramach innych wyspecjalizowanych programów, w tym
między innymi:



Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 r.,



Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015–2019,
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Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2022,



Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata
2014–2020,



Programu Wspierania Rodziny na lata 2017–2019,



Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płock w roku 2018.

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ
AKTYWNOŚCI

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia warunków do
społecznej aktywności była realizowana w ramach celu:
Cel strategiczny 3.
Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do społecznej
aktywności.
I.

Wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępu do zasobów gminy – wynajem lokali
pod działalność statutową i na bieżące działania organizacji pozarządowych.

Pomoc

Miasta

w

zakresie

uzyskiwania

przez

organizacje

pozarządowe

lokali

wykorzystywanych na działalność statutową regulują:



Uchwała Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie
przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, zmieniona
Uchwałą Nr 560/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r. i Uchwałą 501/XXIX/2017 z
dnia 28 lutego 2017 r.,



Zarządzenie Nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2011 r. w
sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których
nie dotyczą postanowienia Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27
września 2011 r., zmienione Zarządzeniem Nr 2531/2012 z dnia 13 grudnia 2012
r., Zarządzeniem Nr 3003/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr
2987/2017 z dnia 3 lutego 2017r.



Zarządzenie Nr 492/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 czerwca 2011 r. w
sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych w budynkach
stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 16 i 3
Maja 18,
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Zarządzenie Nr 1493/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zasad korzystania
z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w
Płocku, zmienione Zarządzeniem nr 2997/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8
lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1493/2015 Prezydenta Miasta
Płocka w sprawie określenia zasad korzystania z lokali przez organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku oraz zmienionym
Zarządzeniem nr 4133/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 kwietnia 2018
roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1493/2015 Prezydenta Miasta Płocka w
sprawie określenia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i
grupy nieformalne w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, oraz Zarządzeniem nr 427/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia nr 1493/2015 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia zasad
korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku
Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej
22 w Płocku.

Na podstawie powyższych aktów prawnych Prezydent Miasta Płocka udzielał wsparcia
lokalowego organizacjom pozarządowym poprzez wynajmowanie lokali na działalność
statutową w trybie bezprzetargowym po cenach niższych niż rynkowe. Na tych zasadach
udostępniono z zasobów miejskich lokale o łącznej powierzchni 4 371,84 m2 dla 30
organizacji pozarządowych.
II.

Udostępnianie

pomieszczeń

na

organizację

konferencji,

szkoleń,

spotkań

okolicznościowych.
Centrum ds. Organizacji Pozarządowych nadzorowało i koordynowało nieodpłatne
użyczanie sal konferencyjnych przy ul. Misjonarskiej 22 dla organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka współpracujących z
organizacjami pozarządowymi. W 2018 r. liczbę spotkań w podziale na poszczególne
organizacje pozarządowe i podmioty przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 5.
L.p.

Spotkania organizacji pozarządowych.

Nazwa organizacji pozarządowej

Liczba spotkań

1.

Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików

15

2.

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

1

3.

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społecznego FERS

1

35

4.

Fundacja FamilyLab Polska

3

5.

Fundacja Osób Wykluczonych Oblicza Życia

2

6.

Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności Per Aspera Ad Astra

76

7.

Fundusz Grantowy dla Płocka

18

8.

Grupa Nieformalna "Akceptacja"

2

9.

Klub Sportowy "Królewscy"

27

10.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i
Wyznaniowych

14

11.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Turystyki

2

12.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji

2

13.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

2

14.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Opieki nad Zwierzętami

2

15.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych

1

16.

Komisja dialogu Obywatelskiego ds. Pomocy Społecznej

1

17.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

58

18.

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Płocku

2

19.

Ludowy Klub Sportowy Puncher Płock

2

20.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

14

21.

Navigator International

1

22.

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych (do 31 grudnia 2018
roku)

18

23.

Płocki Okręgowy Związek Żeglarski

1

24.

Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów w Płocku

66

25.

Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom ARKA

1

26.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku

29

27.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

2

28.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą w Płocku

3

29.

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

32

30.

Stowarzyszenie Amnesty International

4

31.

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge

6

32.

Stowarzyszenie Dzieci Wojny Oddział Mazowiecki w Płocku

2

33.

Stowarzyszenie Easy Company Płock

1

34.

Stowarzyszenie "Gubimy Centymetry i Kilogramy"

6

35.

Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił
Zbrojnych

1

36.

Stowarzyszenie Jest Wyjście Pomocni Uzależnionym i Ich Rodzinom

11

37.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock

1

38.

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

33

39.

Stowarzyszenie Mosty Porozumienia

1

40.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem Odzyskać Więzi

2

41.

Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego Biegacza

7

42.

Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit

2
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43.

Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom

5

44.

Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna

3

45.

Stowarzyszenie Płockie Morsy

1

46.

Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom
"Silni Razem"

1

47.

Stowarzyszenie Razem dla Autyzmu

2

48.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

1

49.

Stowarzyszenie Sensowni

3

50.

Stowarzyszenie Tatusiowie

1

51.

Stowarzyszenie Wiosna (Szlachetna Paczka)

4

52.

Stowarzyszenie Wędka

4

53.

Stowarzyszenie Wodniaków Horyzont

1

54.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

145

55.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

2

56.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

2

57.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP

1

58.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Płock

1

59.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płocki

1

60.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

3
Razem

III.

Inne

działania

na

rzecz

instytucjonalnego

656

wzmocnienia

organizacji

pozarządowych.



Na

bieżąco

przekazywano

organizacjom

informacje

związane

z

obowiązującymi wzorami ofert i sprawozdań dla małych grantów oraz
wzorami ofert, umów i sprawozdań dla otwartych konkursów ofert.



Zmodyfikowano

procedurę

dot.

trybu

ogłaszania,

przeprowadzania

i

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
ze środków budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu
Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych
zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji.



Zorganizowano

i

przeprowadzono

cykl

szkoleń

dot.

prawidłowego

wypełniania nowych wzorów ofert i prawidłowego rozliczania dotacji na
nowych wzorach sprawozdań w otwartych konkursach ofert ogłaszanych
przez Prezydenta Miasta Płocka.



Ponadto Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy z
Ośrodkiem

Wsparcia

Ekonomii

Społecznej

Mazowsza

Płockiego

przeprowadził szkolenia z zakresu polityki bezpieczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych
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Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych koordynował terminy spotkań i
uczestniczył w posiedzeniach komisji dialogu obywatelskiego poświęconych
bieżącym problemom organizacji pozarządowych.



Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych i pracownicy Centrum ds.
Organizacji

Pozarządowych

prowadzili

konsultacje

dot.

poprawności

formalnej ofert konkursowych przed ich złożeniem, dokonywali oceny
formalnej

złożonych

konkursowych

ofert

oraz

oceniających

uczestniczyli

projekty

w

pracach

organizacji

komisji

pozarządowych

ubiegających się o realizację zadań własnych miasta.



Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych przygotował i przeprowadził
procedury otwartych konkursów ofert w zakresach: działalności na rzecz
osób

w

wieku

emerytalnym,

działalności

na

rzecz

osób

w

wieku

emerytalnym - doskonalenie systemu wsparcia, udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.



Zorganizowano i prowadzono bezpłatne doradztwo prawne.



Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych i pracownicy Centrum ds.
Organizacji Pozarządowych na bieżąco drogą elektroniczną, telefonicznie i
w czasie spotkań udzielali informacji i porad, o które prosili przedstawiciele
organizacji pozarządowych.

IV.

Wsparcie informacyjno – promocyjne – prowadzenie działań, w tym:



wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania;



zamieszczanie informacji na stronach
organizacyjnych

na

temat

działań

Urzędu i miejskich jednostek

realizowanych

przez

organizacje

pozarządowe;



organizowanie wspólnych spotkań informacyjnych;



współpracę z lokalnymi mediami, w tym stworzenia warunków do tej
współpracy także dla organizacji pozarządowych;



udzielanie rekomendacji dla działań lub programów prowadzonych przez
organizacje pozarządowe;


V.

prowadzenie fanpage z dostępem dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych



prowadzenie doradztwa i szkoleń między innymi w zakresie wypełniania
ofert składanych w otwartych konkursach, zmiany przepisów prawnych;



doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i
pisaniu wniosków finansowanych z innych źródeł;
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doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i
pisaniu wniosków;



udzielanie

informacji

o

innych

źródłach

finansowania,

zwłaszcza

pochodzących z innych źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy
celowych i prywatnych fundacji;



opiniowanie
administracji
publicznych,

wniosków

o

publicznej,
sektora

dotacje

do

zwłaszcza

prywatnego,

innych

instytucji

pochodzących
funduszy

z

lub

organów

innych

celowych

i

źródeł

prywatnych

fundacji;
VI.

Wsparcie

inicjatyw

obywatelskich

–

działania

szkoleniowe

i

informacyjne

prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
VII.

Organizowanie środowisk lokalnych i mobilizowanie społeczności lokalnej działania prowadzone Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

VIII.

Wzmocnienie

warunków

dla

współpracy

międzysektorowej –

organizowanie

„Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Płocka w kategorii Kreator
Roku”, inicjowanie współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorcami.
IX.

Inicjowanie

współpracy

organizacji

pozarządowych

z

innymi

partnerami

społecznymi i instytucjonalnymi oraz przedsiębiorcami poprzez organizowanie
wspólnych spotkań, wydarzeń, imprez.
X.

Wolontariat
Wolontariat prowadzony przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
Wolontariatu

–

w 2018 roku Pełnomocnik ds. Wolontariatu organizował

świadczenia 163 wolontariuszy, w tym 132 kobiet i 31 mężczyzn. Najliczniejszą
grupę wiekową (136 osoby) stanowili wolontariusze w wieku poniżej 25 lat.



Działalność biura Pełnomocnika ds. Wolontariatu skupiała się głównie na
pomocy i wspieraniu osób z niepełnosprawnością, rodzin dysfunkcyjnych i
potrzebujących. Obszary naszych działań to: zdrowie, pomoc społeczna,
edukacja, ochrona środowiska, kultura, sport.

W roku 2018 Płocki Wolontariat organizował szereg imprez, akcji i projektów,
które były skierowane do osób niepełnosprawnych, dzieci i seniorów:



Projekt „Dodajemy energii” obejmował pomocą 15 seniorów znajdujących
się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc stanowiła żywność, którą
finansował sponsor działania firma „Tech-Export”.



Akcja „Nakręć się!” polegała na zbieraniu plastikowych nakrętek. Dochód ze
sprzedaży nakrętek przekazywaliśmy na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia Wolontariuszy "Kapitał Ludzki".



W ramach akcji „Korek” wolontariusze udzielali korepetycji uczniom klas IV
- VII szkół podstawowych i I - III gimnazjum. Dzieci, które mają problem z
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nauką i pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, mogły być do nas
skierowane przez nauczycieli lub pedagogów szkolnych.



Projekt "Przyjaciele" realizowany był przez Płocki Wolontariat i Ośrodek
Opiekuńczo - Wychowawczy w Płocku. W projekcie brało udział 7
podopiecznych ośrodka i 7 wolontariuszy, którzy spotykali się średnio raz
na miesiąc i wspólnie spędzali czas.



„Serdeczne

cięcie”

-

wolontariusze

-

fryzjerzy

odwiedzali

osoby

niepełnosprawne oraz seniorów i wykonywali w ich domach bezpłatne
usługi fryzjerskie.



Płocki Wolontariat włączył się w ogólnopolską akcję "Wymiana ciepła". Przy
naszym biurze stanął zadaszony, ogólnodostępny wieszak z ciepłą odzieżą
dla osób potrzebujących.



Zbiórki żywności w sklepach – uczestniczyliśmy w zbiórce artykułów
spożywczych dla Polaków mieszkających na Ukrainie - „Paka dla Rodaka”.



Zbiórki

publiczne

–

podczas

imprez

odbywających

się

w

Płocku

wolontariusze z Płockiego Wolontariatu przeprowadzali zbiórki pieniędzy do
puszek kwestarskich na rzecz chorej na nowotwór Magdy Hincz.



Trzynastu wolontariuszy z Płockiego Wolontariatu odwiedzało również
swoich niepełnosprawnych podopiecznych w domach i pomagali im w
codziennym życiu.



Płocki Wolontariat prowadził projekt „Bajanki" skierowany do małych
pacjentów szpitala na Winiarach. W ramach tego działania wolontariusze
codziennie odwiedzali oddział pediatryczny i czytali bajki przebywającym
tam dzieciom.



Z

inicjatywy

wolontariuszy

w

2018

roku

powstało

Stowarzyszenie

Wolontariuszy „Kapitał Ludzki”. Stworzyło je siedmioro wolontariuszy.
Stowarzyszenie prowadzi charytatywny sklep - „Kapitalny Sklep”. W 2018
roku w sklepie pracowało ok. 40 wolontariuszy. Członkowie stowarzyszenia
i wolontariusze szyją w szwalni „Przytulaki”. Projekt ten miał na celu
organizację pomocy dla płockich seniorów, integrację międzypokoleniową,
integrację wolontariuszy oraz promocję miasta Płocka i samej idei
wolontariatu. Podczas cotygodniowych spotkań wolontariusze razem z
seniorami i osobami niepełnosprawnymi szyli poduszki. Było to ok. 10
osób.



Doceniając rolę, jaką teatr może odegrać w kształtowaniu ludzkiej
wrażliwości, Płocki Wolontariat wyszedł z propozycją wystawiania sztuki o
tematyce społecznej. Charytatywne przedstawienie było przede wszystkim
szczególnym sposobem na promowanie idei wolontariatu i Płockiego
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Wolontariatu wśród mieszkańców Płocka, w tym tych najmłodszych.
Spektakl

stał

się

wydarzeniem

aktywizującym

członków

lokalnej

społeczności.



Do działalności komórki na rzecz osób niepełnosprawnych zaliczyć należy
także pomoc w obsługiwaniu imprez i spotkań integracyjnych np.: „Wieczór
Marzeń w ZOO”, „Wspólnie możemy więcej”, bale integracyjne, festyny dla
osób niepełnoprawnych, imprezy z okazji Dnia Dziecka, półkolonie itp.



Wolontariusze Płockiego Wolontariatu zaangażowali się pracę na rzecz wielu
organizacji pozarządowych i instytucji: Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, Książnicy Płockiej, Teatru Dramatycznego im.

Jerzego

Szaniawskiego w Płocku, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Fundacji
DKMS, Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem, Stowarzyszenia Wolontariuszy
"Kapitał Ludzki", Żywej Biblioteki, Straży Miejskiej w Płocku, Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w
Płocku,

Krajowego

Stowarzyszenia

na

Rzecz

Rzecz

Dzieci

Niepełnosprawnych "Pomoc Dzieciom", WTZ przy Parafii pw. św. Jakuba
Apostoła

w

Płocku,

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego,

Fundacji Rozwoju Mikrospołeczności "Per Aspera Ad Astra", Płockiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej



W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wykonywało
świadczenia 68 osób, w tym 47 kobiet i 21 mężczyzn. Najliczniejszą grupą
wiekową (26 osoby) byli wolontariusze od 25 do 50 roku życia.

Głównymi obszarami aktywności wolontariuszy w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej były:



pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i bezrobotnym,



praca w świetlicach środowiskowych,



pomoc w odrabianiu lekcji,



udzielanie korepetycji,



sprawowanie opieki nad dziećmi w Centrum Wsparcia Rodzin,



prowadzenie zajęć dla osób starszych (Klub brydżowy),



wsparcie organizacji projektów socjalnych i spotkań



udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz Targach Seniora
2018,



czynny udział w zbiórkach żywności i zbiórce ‘Pola nadziei” organizowanych
przez Caritas Diecezji Płockiej.
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Wolontariat w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach
otwartych konkursów ofert – wolontariat był prowadzony przez organizacje
pozarządowe podczas realizacji projektów w ramach otwartych konkursów ofert.
Zaangażowanie wolontariuszy przedstawiało się następująco:



Otwarty

konkurs

ofert

z

zakresu

pomocy

społecznej:

organizacje

pozarządowe zrealizowały 11 projektów, w których zaangażowanych było
11 wolontariuszy.



Otwarty konkurs ofert z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego:
organizacja

pozarządowa

zrealizowała

1

projekt,

w

którym

zaangażowanych było 2 wolontariuszy.



Otwarty

konkurs

patologiom

ofert

z

społecznym:

zakresu

przeciwdziałania

organizacje

pozarządowe

uzależnieniom
zrealizowały

i
27

projektów, w których zaangażowanych było 64 wolontariuszy.



Otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia: organizacje
zrealizowały

11

projektów,

w

których

zaangażowanych

było

24

wolontariuszy.



Otwarty

konkurs

ofert

w

zakresie

działalności

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych: organizacje pozarządowe zrealizowały 8 projektów, w
których zaangażowanych było 4 wolontariuszy



Otwarte konkursy ofert z zakresu organizacji czasu wolnego i wypoczynku
dzieci i młodzieży: organizacje pozarządowe zrealizowały 6 projektów, w
których zaangażowanych było 57 wolontariuszy.



Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa

narodowego:

organizacje

pozarządowe

zrealizowały

25

projektów, w których zaangażowanych było 67 wolontariuszy.



Otwarte konkursy ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej: organizacje pozarządowe zrealizowały 103 projekty, w których
zaangażowanych było 280 wolontariuszy.



Otwarty konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa: organizacje
pozarządowe zrealizowały 11 projektów, w których zaangażowanych było
87 wolontariuszy.



Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym: 6 organizacji pozarządowych zrealizowało 6 projektów, w
których zaangażowanych było 14 wolontariuszy.



Otwarty konkurs ofert z zakresu nauki, oświaty, edukacji i wychowania:
organizacje

pozarządowe

zrealizowały

zaangażowanych było 8 wolontariuszy.
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7

projektów,

w

których



Otwarty konkurs ofert z zakresu rewitalizacji: organizacja realizowała 3
projekt, w którym zaangażowanych było 8 wolontariuszy

MONITORING REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

W Programie współpracy na 2018 r. określone zostały zasady monitoringu oraz wskaźniki
ewaluacji umożliwiające ocenę realizacji Programu. Monitoring oraz ewaluację prowadził
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi
Urzędu Miasta Płocka oraz Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Uzyskiwane w
trakcie realizacji Programu współpracy informacje, uwagi, wnioski i propozycje były
wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy a także uwzględniane podczas
tworzenia projektu programu współpracy na 2019 r.
W 2018 roku uzyskano następujące wskaźniki ewaluacji Programu współpracy:
Tabela 6.

Wskaźniki monitorowania Programu współpracy w zakresie realizacji Celu
strategicznego 1. Partnerska współpraca pomiędzy Miastem i organizacjami
pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych

Wskaźnik

Wartość

Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie mechanizmów współtworzenia przez organizacje
pozarządowe strategii i programów realizujących polityki publiczne
Liczba organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w zespołach
diagnozujących lokalne problemy Miasta

4

Liczba organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w tworzeniu
dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez Miasto

3

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych
Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach społecznych

2

Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach zakresu zadań
publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert

19

Cel szczegółowy 1.3 Zwiększenie efektywności oceny programów strategicznych
Liczba organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczą w
monitoringu i ewaluacji programów i innych dokumentów strategicznych
realizujących zadania publiczne

Tabela 7.

30

Wskaźniki monitorowania Programu w zakresie realizacji Celu
strategicznego 2. Podniesienie efektywności współpracy Miasta z
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych

Wskaźnik

Wartość
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Cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie współpracy partnerskiej Miasta z organizacjami
pozarządowymi
Liczba projektów realizowanych wspólnie przez Miasto i organizacje pozarządowe
finansowanych ze środków zewnętrznych

0

Liczba spotkań informacyjnych na temat inicjatywy lokalnej

0

Liczba wydarzeń promujących Miasto organizowanych wspólnie przez samorząd i
organizacje pozarządowe

3

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie
organizacjami pozarządowymi

efektywności

współpracy

finansowej

Miasta

z

Liczba form działań informacyjnych na temat otwartych konkursów ofert

18

Liczba form działań informacyjnych na temat innych form współpracy finansowej
Urzędu z organizacjami pozarządowymi

10

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie
pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów.

10 970 253,36

organizacji

Liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

19

Liczba organizacji pozarządowych, które choć raz w ciągu ostatniego roku starały się
o dotację z Urzędu

103

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych
konkursów ofert

265

Liczba projektów realizujących zadania publiczne w ramach otwartych konkursów
ofert

229

Liczba działań informacyjnych na temat prawidłowego wypełniania ofert oraz
prawidłowej realizacji projektu

95

Liczba działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego wypełniania ofert oraz
prawidłowej realizacji projektu

3

Tabela 8.

Wskaźniki monitorowania Programu w zakresie realizacji Celu
strategicznego 3. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
tworzenie warunków do społecznej aktywności

Wskaźnik

Wartość

Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych
Liczba organizacji pozarządowych korzystających z lokali gminnych
Liczba organizacji pozarządowych, które skorzystały
prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu

z

doradztwa

17
i

szkoleń

Liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono wsparcia w pisaniu projektów
finansowanych ze źródeł pozabudżetowych

72
3

Cel szczegółowy 3.2 Zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego
Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w różnych formach spotkań na
temat zadań ciał dialogu obywatelskiego

7

Liczba organizacji pozarządowych, uczestniczących w pracach (spotkaniach) ciał
dialogu obywatelskiego

32

44

Liczba zespołów branżowych i problemowych

4

Cel szczegółowy 3.3 Aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności
Miasta
Odsetek organizacji pozarządowych współpracujących z biznesem

0%

Liczba wydarzeń organizowanych wspólnie przez Miasto i organizacje pozarządowe

13

Liczba wydarzeń
pozarządowe

6

Materiał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

organizowanych

przez

Miasto

promujących

organizacje

opracowany na podstawie danych zebranych od:
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Urząd Miasta Płocka
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Miejskiego Urzędu Pracy,
Wydziału Edukacji i Kultury, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Promocji i Sportu, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, Urząd Miasta Płocka
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Urząd Miasta Płocka

Sporządził: B. Forysiak, WWS-I,

45

