SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI l PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2011"
I. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA DARŁOWO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań własnych gminy
określonych w art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.),zaś ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) nakłada na organ administracji publicznej obowiązek
uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy
Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Darłowie Nr
LIII/443/10 z dnia 10 listopada 2010 roku.
II. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady:
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
W celu koordynacji współpracy w 2008 roku powołany został pełnomocnik ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi, do którego zadań należy
w szczególności:
1) współpraca z organizacjami
działalność tych organizacji,

pozarządowymi

oraz

instytucjami

wspierającymi

2) sporządzanie umów oraz rozliczenie środków finansowych, przekazanych w formie
dotacji dla organizacji pozarządowych,
3) prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie
Darłowa,
4) współpraca z referatami merytorycznymi w zakresie
pozarządowych realizujących zadania pożytku publicznego.

działania

organizacji

Założone cele programu współpracy na rok 2011 zostały osiągnięte, o czym
świadczą efekty podjętych działań.
III. FORMY I TRYB WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzania
wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji lub wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.

Finansowe formy współpracy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku:
- w ogłoszonym, otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2011
roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotacje w łącznej kwocie
176.000,00 zł otrzymały następujące organizacje:
1)

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” Darłowo- łączna kwota przyznanej dotacji
z budżetu gminy - Miasto Darłowo: 21.000,00 zł
Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia trenerów, obsługę
finansową zadania, koszty dowozu na turnieje, zakup strojów sportowych i sprzętu
sportowego. W roku 2011 w klubie trenowało w 4 podgrupach 75 dzieci- ze Szkoły
Podstawowej Nr 3.
Treningi odbywały się 2x w tygodniu po 1,5 godziny. Trening składał się z 2
części. Trenerami byli trenerzy I i II klasy Piłki Nożnej. W trakcie realizacji zadania
klub zorganizował wyjazd do Kołobrzegu dla obu grup. Klub zorganizował
4 spotkania towarzyskie z rówieśnikami z Leszna, Włocławka, Warszawy
i Kostrzyna, którzy przebywali w Darłowie.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 21.000 zł.

2)

Miejski Klub Sportowy „Darłovia" - kwota przyznanej dotacji z budżetu gminy Miasto Darłowo: 88.000,00 zł
Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia trenerów, obsługę
finansową zadania, organizację turnieju 4 służb mundurowych. Dzięki dotacji
zakupiono odzież i sprzęt sportowy (obuwie, stabilizatory, piłki) dla zawodników
oraz pokryte zostały koszty dożywiania zawodników, opłaty zgłoszeniowe,
i regulaminowe zawodników na rzecz KOZPN, transport, badań lekarskich,
obsługa medyczna, ochrony i służb porządkowych. W roku 2011 w klubie
trenowało 62 zawodników, którzy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych
prowadzonych przez KOZPN. Zajęcia prowadzone były w trzech grupach
szkoleniowych: 15 seniorów, juniorów i 10 trampkarzy. Istotnym elementem
szkolenia było propagowanie Sportu i zdrowego życia wśród młodzieży
i mieszkańców Darłowa. Klub zorganizował łącznie 53 zawody sportowe różnego
szczebla.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 88.000,00 zł.

3)

Klub Kolarski „Ziemia Darłowska" - kwota przyznanej dotacji z budżetu gminy Miasto Darłowo: 10,000,00 zł
Kwota dotacji została przeznaczona na koszty związane z eksploatacją
pojazdów
klubowych
w związku
z organizacją
treningów
i wyjazdów
szkoleniowych (m.in. zakup paliwa, części, ubezpieczenie, przeglądy, naprawy).
W ramach projektu prowadzona była promocja Ziemi Darłowskiej poprzez udział
zawodniczek klubu w wyścigach i zgrupowaniach na terenie kraju i za granicą.
Organizowano czas wolny dla młodzieży - 25 zawodniczek, organizację
"treningów, wyjazdów za zawody, zgrupowania szkoleniowe i konsultacje.
Zawodniczki osiągnęły wysokie wyniki sportowe, zdobyto 30 medali Mistrzostw
Polski, w tym 5 medali złotych oraz 9 medali Mistrzostw Makroregionu.

Zawodniczki klubu brały udział w mistrzostwach świata i Europy. W kwalifikacji
Ministerstwa Sportu Klub uplasował się na 45 miejscu w Polsce, 3 miejsce
w klasyfikacji klubów w województwie zachodniopomorskim. Odbyło się 250 dni
treningowych, 50 dni zgrupowań, 80 dni startowych.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 10.000,00 zł
4) Darłowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfin" - kwota przyznanej dotacji
z budżetu gminy - Miasto Darłowo: 5.000,00 zł
Kwota dotacji została przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży
w minisiatkówce, siatkówce i piłce plażowej. Zajęcia odbywały się dwa razy
w tygodniu po 90 minut, brało w nich udział 30 zawodników. Z dotacji zakupione
zostały piłki do siatkówki, pokryte zostały koszty transportu na turnieje oraz koszty
związane z organizacją zawodów w Darłowie (opłaty startowe) i obsługą księgową
zadania. Klub odniósł liczne sukcesy m. In. 2 x w mistrzostwach województwa
w mini siatkówce, IV miejsce w województwie w kategorii trójek. Wychowankowie
brali udział w wielu zawodach w Kołobrzegu, Koszalinie, Świnoujściu, Sławnie,
Szczecinie, Będzinie.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 5.000,00 zł
5} Klub Sportowy „Stocznia Darłowo MW" - kwota przyznanej dotacji z budżetu
gminy - Miasto Darłowo: 32.000,00 zł.
Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów udziału zespołów
w zawodach i turniejach piłki siatkowej (opłaty startowe, rejestracyjne,
transport)zakup strojów sportowych. Treningi: kadetki 4 x w tygodniu po 2 godziny,
liczba uczestników 10 zawodników; mini siatkówka 4x w tygodniu po 1,5 godziny,
liczba zawodników 12. Największymi osiągnięciami było I miejsce w finałowym
Wojewódzkim turnieju o Puchar KINDER= SPORT w kategorii „trójek” i awans do
turnieju ogólnopolskiego, VI miejsce młodziczek w Lidze Województwa
Zachodniopomorskiego w sezonie 2010/2011.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 32.000,00 zł.
6)

Darłowski Klub „Oyama Karate" - kwota przyznanej dotacji z budżetu Gminy Miasto Darłowo: 4.000,00 zł
Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu sal w 3
szkołach na treningi i szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 60 dzieci,
a łącznie z dorosłymi było to 70 osób, w tym 12 kobiet. Z dotacji pokryto opłaty
startowe uczestników, noclegi, zakup bluz i koszulek sportowych, a także koszty
obsługi księgowej zadania. Zajęcia sportowe prowadzone były 5 x w tygodniu po
dwie godziny. Zawodnik klubu Jakub Olewiński zdobył I miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów w Oyama Karate. W Pucharze Polski 2 zawodników zdobyło
I miejsce.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 4.000,00 zł.

7)

Uczniowski Klub Sportowy „Ashihara Karate i Ju Jitsu" - kwota przyznanej dotacji
z budżetu gminy - Miasto Darłowo: 4.000,00 zł.

Kwota dotacji została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia klubu
i instruktora, utrzymanie własnej strony internetowej, druk legitymacji klubowych,
dyplomów na zawody, opłaty członkowskie i licencję instruktora w Polskim
Związku JU JITSU oraz obsługę finansową zadania. W klubie cele zostały
zrealizowane, choć w mniejszym zakresie od zaplanowanych. Przeprowadzonych
zostało 80 treningów rutynowych w Darłowie 3 razy w tygodniu, a zaangażowanie
uczniów i osób dorosłych w życie klubu pozwoliło na organizowanie różnorodnych
form aktywności, zarówno w formie zabawy jak otwartych treningów, szkoleń,
seminariów oraz udziału w organizacji 4 turniejów, 7 otwartych treningów, wyjazdy
na liczne zawody. Zawodnicy klubu na zawodach w roku 2011 zajęli pierwsze
miejsce 34 razy, a drużynowo pierwsze miejsce Klub zajął 1 raz i 3 x II miejsca.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 4.000,00 zł.
8)

Uczniowski Klub Sportowy „Sztorm Darłowo" - kwota przyznanej dotacji z budżetu
gminy - Miasto Darłowo: 4.000,00 zł.
Kwota dotacji została wykorzystana na zakup sprzętu sportowego, opłatę
startową, transport oraz na trenerów. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone
były w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Z dotacji pokryte zostały koszty księgowe
jak i koszty organizacji zawodów w Darłowie (opłaty sędziowskie, obsługa
medyczna, puchary, nagrody, słodycze i napoje. W porównaniu z innymi
organizacjami UKS „Sztorm” miał najmniejsze osiągnięcia.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 4.000,00 zł.

9)

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy „Neon" - kwota przyznanej dotacji z budżetu
gminy - Miasto Darłowo: 6.000,00 zł.
Kwota dotacji została wykorzystana na pokrycie kosztów transportu dzieci na
zawody pływackie, zakup strojów dla zawodników oraz zakup nagród dla
uczestników II Rekreacyjnych Zawodów Pływackich w Darłowie. Na treningi
pływackie przychodziło 22 zawodników. Klub był organizatorem II Rekreacyjnych
Zawodów Pływackich, które objęły dzieci ze szkół z powiatu sławieńskiego.
Pływacy wyjeżdżali na zawody do Gorzowa Wielkopolskiego, Świnoujścia
i Szczecina.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 6.000,00 zł.

10) Klub Amazonki w Darłowie - kwota przyznanej dotacji z budżetu gminy -Miasto
Darłowo: 2.000,00 zł
Kwota dotacji została przeznaczona na organizację cyklu 20 zajęć ruchowych
w basenie dla kobiet po leczeniu raka piersi.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 2.000,00 zł
11) Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na Dzisiaj" w Darłowie na zadanie prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Dotację z budżetu gminy - Miasto Darłowo przyznano w kwocie 3.000,00
zł.

Kwota dotacji została przeznaczona na prowadzenie Punktu Konsultacyjno Terapeutycznego Profilaktyki Antynarkotykowej. Z dotacji pokryte zostały koszty
usług prawniczych, telekomunikacyjne, obsługi księgowej zadania oraz zakupiono
materiały biurowe. Podejmowano działania zapobiegające niedostosowaniu
społecznemu dorosłych, dzieci i młodzieży, udzielano pomocy prawnej,
prowadzono mediacje i doradztwo. Przeprowadzono 68 dyżurów, udzielono 32
porady.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 3.000 zł.
W ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej w 2011 roku dotację z budżetu gminy - Miasto Darłowo
przyznano Stowarzyszeniu Bank Żywności w Nowych Bielicach na zadanie pod
nazwą: Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym mieszkańcom Miasta
Darłowo w kwocie 2.500,00 zł.
Kwota dotacji została wykorzystana na koszty związane z transportem artykułów
żywnościowych przekazanych dla mieszkańców Darłowa za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie. Pozyskano dla
,mieszkańców Gminy i miasto Darłowo 39.641,2 kg żywności o wartości 68.656,33
zł dla 3 tys. mieszkańców.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 2.500,00 zł.
Z pominięciem otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej
na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w 2011 roku dotację
z budżetu gminy - Miasto Darłowo przyznano Towarzystwu Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej na zadanie pod nazwą „Król i Wojewoda" w kwocie 2.300,00 zł.
Kwota dotacji została wykorzystana na koszty związane z opracowaniem
i drukiem publikacji zawierającej opowiadanie nieżyjącego pisarza z Darłowa
Zbysława Góreckiego. Ponadto z dotacji przesłano publikację do bibliotek.
Dotacja została wykorzystana w wysokości: 2.300,00 zł
Z pominięciem otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej
na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego pn. „Akademia sztuki” w 2011 roku dotację z budżetu gminy - Miasto
Darłowo przyznano Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem
Społecznym „Otwarte drzwi” w kwocie 5.680,00 zł.
Kwota dotacji została wykorzystana na organizację 7 warsztatów poetyckich, 12
spotkań plastycznych i malarskich, 4 wycieczek, zakup materiałów biurowych,
artykułów spożywczych, opłacenie koordynatora programu, nagród i upominków
dla uczestników programu, zakupu środków do obsługi spotkań (termosy).
W każdej z imprez uczestniczyło 30 osób.
Z pominięciem otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji pozarządowej
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:
„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych” dotację z budżetu gminy Miasto Darłowo przyznano Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół Na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w kwocie 3.500 zł.

Kwota dotacji została wykorzystana na zakupy artykuły spożywcze na zajęcia
kulinarne. Ponadto zakupiono paczki mikołajkowe dla 28 niepełnosprawnych
beneficjentów zadania. 3 x w tygodniu przeprowadzane były zajęcia kulinarne.
Łącznie było ich 39 dni. Przez 74 dni były przygotowywane II śniadania. Odbyła
się też zabawa andrzejkowa.
Z pominięciem otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji
pozarządowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego pn. „VII Darłowskie Spotkania z Historią i Tradycją”
przyznano kwotę 6.900,00 zł.
Kwota dotacji została wykorzystana na honorarium dla teatru ognia, honorarium
na warsztaty edukacyjne dla dzieci, honorarium na warsztaty rzemiosła dawnego,
honorarium za warsztaty tańca, koszty przewozu osób prowadzących warsztaty.
Odbyły się 2 koncerty muzyki folkowej, pokaz obrzędów Nocy Świętojańskiej.
Miejscem imprezy była Wyspa Łososiowa. W warsztatach historycznych wzięło
udział 30 dzieci w wieku 5-14 lat. Koncert muzyki folkowej zgromadził 1000 osób.
Wysokość przekazanych dotacji organizacjom pozarządowym na przestrzeni lat
2008 -2011:
2008

2009

2010

2011

17 1 000,00 zł

151 500,00 zł

157 700,00 zł

199 880,00 zł

Łącznie na realizację zadań zleconych w 2011 roku organizacje pozarządowe
wydatkowały 199 880,00zł, co stanowiło 0,27% budżetu gminy - Miasto Darłowo.
2. WSPÓŁPRACA POZAFiNANSOWA
Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez:
przeprowadzenie monitoringu współpracy Urzędu Miejskiego w Darłowie (wraz
z jednostkami
organizacyjnymi
podległymi
i nadzorowanymi)
z sektorem
pozarządowym za 2010 rokw oparciu o ankietę otrzymaną z Departamentu Pożytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
przekazanie danych dotyczących współpracy Miasta Darłowo z organizacjami
pozarządowymi za rok 2010 do Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o ankietę
„Monitoring
współpracy
urzędów
powiatowych
i gminnych
województwa
zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2010”,
prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie
Darłowa, dane do bazy udostępniło 48 organizacji,
prowadzenie zakładki informacyjnej Organizacje pozarządowe w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Darłowo zawierającej bazę danych organizacji
pozarządowych działających na terenie Miasta Darłowa, informacje o ogłaszanych
przez Burmistrza Miasta konkursach na realizację zadań publicznych oraz
aktualności i ogłoszenia dotyczące darłowskich organizacji pozarządowych,

prowadzanie cyklicznych spotkań warsztatowych dla organizacji pozarządowych:
26 stycznia 2011 r. nt. Jak szukać środków na działalność społeczną?, podczas
którego omówienie zostały różne możliwości zdobycia środków finansowych na
działalność statutową organizacji pozarządowych,
12 kwietnia 2011 r. nt. Analizy aktywności obywatelskiej w Polsce – na podstawie
raportów i badań za rok 2010, podczas którego przedstawione zostało również
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Darłowa z organizacjami
pozarządowymi orazz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,za 2010 rok,
29 kwietnia 2011 r. nt. Podstaw prawnych tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych, spotkanie przeprowadzone zostało w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Darłowie,
28 lipca 2011 r. spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z rozpoczęciem
prac opracowania projektu rocznego „Programu współpracy Miasta Darłowo
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2012”,
13 października 2011 r. nt. bezpłatnych e-szkoleń będących wsparciem dla
organizacji społecznych,
06 grudnia 2011 r. dotyczące rozliczania dotacji i sporządzania sprawozdań
z realizacji zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Miasta Darłowo w 2011
roku.
przeprowadzenie w dniu 04.02.2011 r. 4-godzinnego szkolenia pn. „Projekt – FIO
2011” na temat możliwości finansowania projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe; w czasie szkolenia przedstawione zostały założenia konkursu
ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków krajowego
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013,
podczas szkolenia zostały szczegółowo omówione zasady i warunki konkursu FIO
2011, formalne wymogi związane ze składaniem wniosków, priorytety i obszary
wsparcia w 2011 roku, zasady sporządzania wniosków i obowiązki wnioskodawcy,
uczestnicy szkolenia mieli możliwość skorzystania z konsultacji wniosków w obrębie
zagadnień poruszanych w czasie szkolenia,
udzielanie wsparcia przy organizacji uroczystości, obchodów i imprez
przeprowadzanych przez darłowskie organizacje pozarządowe w ramach
prowadzonych przez nie działań statutowych pożytku publicznego (m.in. obchodów
„Dnia Osadnika”, imprezy pn. Darłowska Laponia Św. Mikołaja organizowanej przez
darłowskich wolontariuszy, uroczystości „Dnia Sybiraka”, spotkań noworoczno–
opłatkowych Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej i Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Darłowie, spotkania z okazji Dnia Białej Laski dla członków Koła
Polskiego Związku Niewidomych w Darłowie, organizację uroczystości jubileuszu
dwudziestopięciolecia pracy artystycznej Kapeli Ludowej Darłowianie, spotkań Koła
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Darłowie),

prowadzenie podstrony internetowej w celu ułatwienia dotarcia organizacjom
pozarządowym do bieżących informacji dotyczących projektów Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informowanie o dostępnych szkoleniach
finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej,
udział 24 marca 2011 r. w konferencji pod hasłem „Aktywność obywatelska –
szanse i bariery” w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie –
kapitał społeczny” w Pałacu Prezydenckim, podczas którego Bronisław Komorowski
podkreślił, że coraz większą rolę w Polsce odgrywa aktywność społeczna, stanowiąca
nowe wyzwanie, które trzeba starać się wzmocnić, wspierając lokalne środowiska
i stowarzyszenia, jako lepszą perspektywę dla budowy społeczeństwa
obywatelskiego,
aktualizację podstrony internetowej w celu ułatwienia dotarcia organizacjom
pozarządowym do bieżących informacji dotyczących trzeciego sektora,
współdziałanie i organizacja posiedzeń Miejsko – Gminnej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych w Darłowie oraz Miejskiej Rady Sportu,
popularyzowanie i promocja działań organizacji pozarządowych współpracujących
z miastem
zamieszczając
informacje,
artykuły
na
stronie
internetowej
miasta opracowując zaproszenia, plakaty i materiały promocyjne w zakresie
działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych,
pomoc
i wsparcie
przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
w formie
indywidualnych spotkań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację
zadań statutowych z zewnętrznych źródeł, konsultacje opracowywanych projektów,
wsparcie przy pisaniu wniosków,
przygotowanie projektu „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 u 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok”, który po
konsultacjach społecznych przyjęty został Uchwałą Nr XVIII/119/2011 Rady Miejskiej
w Darłowie z dnia 29 listopada 2011 r. ,
udział pracowników Urzędu Miejskiego w spotkaniach
organizowanych przez darłowskie organizacje pozarządowe,

i uroczystościach

objęcie patronatem Burmistrza Miasta Darłowa i udzielenie wsparcia przy
organizacji akcji społecznych na terenie Darłowa przez darłowskie organizacje
pozarządowe i placówki oświatowe: publicznej zbiórki pieniędzy wsparcia akcji
pomocy humanitarnej dla dzieci dotkniętych głodem pn. „Pomoc dla Bengalu” w
dniach13 -14 sierpnia 2011 r. na terenie Miasta Darłowo, zbiórki żywności
w darłowskich sklepach w ramach Programu „Podziel się Posiłkiem” Banku Żywności,
publicznej zbiórki pieniędzy na wyposażenie do darłowskiego hospicjum w dniu
1 listopada 2011 r., świątecznej akcji „Szlachetna Paczka” Stowarzyszenia Wiosna na
przełomie listopada i grudnia 2011 r. prowadzonej przez Darłowskie Centrum
Wolontariatu)
wsparcie organizacyjne i promocyjne Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności,

udział w Forum Pełnomocników
współpracy z NGOS,

Województwa

Zachodniopomorskiego

ds.

opracowanie i wydawanie 8 numerów biuletynu informacyjnego dla organizacji
pozarządowych w formie elektronicznej i tradycyjnej; biuletynu informującego
o dostępnych środkach w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów dotacyjnych
i grantowych.
Główne podmioty realizujące współpracę pozafinansową z organizacjami
pozarządowymi ze strony samorządu to Rada Miejska, Burmistrz Miasta,
merytoryczne Komisje Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta, kierownicy referatów
Urzędu Miejskiego w Darłowie, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz jednostki organizacyjne miasta.
1. Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Darłowie w ramach bieżącej działalności
podejmował następujące działania:
1) Przy współpracy z Darłowskim Centrum Wolontariatu przeprowadzone zostały
w 2011 roku 2 zbiórki artykułów żywnościowych pod egidą Ogólnopolskiego Banku
Żywności w ramach programu „Podziel się posiłkiem”. Zbiórka artykułów
żywnościowych prowadzona była w 6 sklepach tj. w 2 sklepach ”Biedronki”, „Netto”,
“ABC” , „BATO” oraz „Lidl”. Z zebranych 2.035 kg artykułów przygotowano 85 paczek
żywnościowych dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka oraz część artykułów
żywnościowych przekazano dla dzieci z miejscowego Dziennego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Terapeutycznego .
2) W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach w 2011 roku MOPS
otrzymał 41.178,4 kg artykułów spożywczych takich jak: mleko, mąka, kasze, płatki
kukurydziane , ryż, sery żółte i topione, dżem, masło, cukier, herbatniki, dania
gotowe, musli i inne. Pozyskaną w ten sposób żywność w ramach programu „PAED”
Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej Ośrodek
rozdawał osobom korzystających z pomocy MOPS. W zakresie dystrybucji w/w
artykułów MOPS współpracuje ze Stowarzyszeniem -Klub Amazonki w Darłowie,
które jako stowarzyszenie jest bezpośrednim odbiorcą pomocy żywnościowej
z Banku Żywności.
3) W 2011 r Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
„Otwarte Drzwi” skupiające m. innymi członków Klubu osób starszych „Tęcza” oraz
osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi „Niezapominajka” wygrało
konkurs ogłoszony dla organizacji pozarządowych na realizację projektu pn.
AKADEMIA SZTUKI”. Projekt realizowany w okresie od września do grudnia
przewidywał m. innymi promocję kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
uwrażliwienie na historię, sztukę i literaturę związaną z Darłowem, pozwalał również
poznać „nasze miasto od nowa”. W ramach tego projektu organizowane były
spotkania z historią, z poezją , zajęcia plastyczne , wystawa prac uczestników
programu itp.
4) MOPS w 2011 roku współpracował również z Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej, który w prowadzonej w Darłowie stołówce prowadził dożywianie w formie
obiadów dla podopiecznych Ośrodka.

5) W swojej bieżącej działalności MOPS współdziała również z kołami parafialnymi
„Caritas” , Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół Ziemi
Darłowskiej i Gmin Ościennych, oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów
i w miarę potrzeb z innymi organizacjami pozarządowymi z terenu miasta.
2. Darłowski Ośrodek Kultury współpracuje na co dzień z organizacjami
pozarządowymi przy organizacji amatorskiego ruchu artystycznego, obchodach
uroczystości patriotycznych i rocznicowych oraz pomagając społecznikom przy
organizacji, nagłośnieniu i oświetleniu licznych spotkań i koncertów, między innymi:
- Klub
Osób
Niepełnosprawnych
Psychicznie
Ich
Rodzin
i Przyjaciół
,,Niezapominajka’’ ćwiczy regularnie w sali kina "Bajka" i występuje pod opieką
instruktora muzycznego Darłowskiego Ośrodka Kultury.
Wspólnie z Radą Kombatantów, Związkiem Sybiraków, Związkiem Armii
Krajowej, Związkiem Byłych Żołnierzy i Osób Represjonowanych i Klubem
Pionierów Ziemi Darłowskiej DOK zorganizował i przeprowadził szereg
uroczystości patriotycznych i rocznicowych.
- Darłowskie Stowarzyszenie „Kultura Sztuka Region” regularnie wspólnie z DOK
organizuje koncerty w ramach cyklu "Czwartkowy pociąg do jazzu" i cyklu "Melanż
muzyczny" oraz Darłowskie Spotkania z Historią i Tradycją, Noc Świętojańską,
Wieczór Irlandzki i Festiwal Reggaenwalde -Pomorska Stolica Reggae.
- DOK jako partner Darłowskiego Centrum Wolontariatu współorganizował Galę
Wolontariatu i Darłowską Laponię Świętego Mikołaja.
- Ośrodek pomaga także w organizacji Targów Agroturystycznych Stowarzyszeniu
Agroturystycznemu Ziemi Darłowskiej „ZAGRODA”.
- DOK współorganizował koncert "Kucharze od kuchni" na rzecz Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej
i Gmin Ościennych.
- DOK wspierał Klub Amazonek pomagając w przeprowadzeniu konferencji
prozdrowotnej i koncertu.
- Udzielono pomocy organizacyjnej Wodnemu Ochotniczemu
Ratowniczemu przy przeprowadzeniu zebrania wodniackiego.

Pogotowiu

- Darłowskie kluby sportowe, szczególnie Darłovia, korzystały ze
nagłaśniającego i pomocy organizacyjnej oraz przy plakatowaniu afiszy.
DOK pomaga
Pomocy.

corocznie

w organizacji

Wielkiej

Orkiestry

sprzętu

Świątecznej

3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie podejmowała
następujące działania:
- język angielski z wolontariatem
- cała Polska czyta dzieciom – XX jubileuszowa edycja
- III Darłowska Laponia Św. Mikołaja;

Poza tym współpracowano ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym „Otwarte Drzwi” i Polskim Związkiem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Darłowie organizując:
- spotkania w bibliotece w ramach programu
- wystawa pt. :”Akademia Sztuki”;
- zakończenie programu;
- szkolenie w zakresie obsługi komputera;
- tydzień z Internetem „Senior w sieci”.
4. Przedszkole nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie podejmowało następujące
działania:
- wynajmuje pomieszczenia niżej wymienionym organizacjom:
1. Darłowskie Centrum Wolontariatu
2. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół w Darłowie
3. Stowarzyszenie Darłowski Klub „Amazonki”
4. Darłowskie Stowarzyszenie Abstynenta „Unittas”
5. Klub Pionierów Ziemi Darłowskiej
6. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej
7. Ekologiczny Klub Obywatelski „Czuwanie”
8. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Darłowie
Inne formy współpracy to:
1. Zaproszenie do przedszkola na spotkanie międzypokoleniowe członków:
Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej;
Klubu Seniorów ,,Nadzieja Złotego Wieku”;
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (11.01.2012r.)
Dzieci zaprezentowały program ,,Jasełka” oraz piosenki i wiersze z okazji
zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Wspólne spotkanie przy kawie i cieście.
2. Udział dzieci z grupy III (5-latki) i grupy V- integracyjnej w ,,Darłowskiej Laponii
Świętego Mikołaja” (04.12.2011r.).
3. Udział
dyrektora
Pionierów(05.01.2012r.)

w Spotkaniu

Noworoczno

–

opłatkowym

Klubu

4. Udział dyrektora w uroczystości poświęconej nadaniu imienia ronda Pionierów
Ziemi Darłowskiej oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem.
5.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie realizując
zadania podejmowała współpracę z organizacjami pozarządowymi:

Lp.

Organizacja pozarządowa Rodzaj współpracy

1.

Darłowskie Centrum
Wolontariatu

2.

Caritas Parafii pw. Św.
Gertrudy

3.

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Rodzinie „Na
dzisiaj”

4.

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych
w Darłowie

5.

Fundacja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

- udział i pomoc
w organizowanych akcjach,
- wsparcie akcji
organizowanych przez SU,
- udział w festynie
Darłowska Laponia
Świętego Mikołaja,
- Dzień Wolontariatu
- szkolne koło Caritas
- akcje charytatywne
- roznoszenie paczek
potrzebującym,
- zbiórka podręczników
i przyborów szkolnych,
- zbiórka artykułów
spożywczych,
udział w akcjach
ogólnopolskich
- Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom,
- Dzień Papieski.
- kierowanie dzieci na
zajęcia,
- przekazywanie informacji
nt. rodzin potrzebujących
wsparcia,
- poradnictwo i pomoc
rodzinom uczniów naszej
szkoły
- udostępnienie
pomieszczeń w Dziennym
Ośrodku RehabilitacyjnoTerapeutycznym przy ul.
Wieniawskiego
w celu prowadzenia przez
nauczycieli naszej szkoły
zajęć rewalidacyjnowychowawczych oraz
wczesnego wspomagania
- organizacja XX Finału
w SP3
- szkolenie nauczycieli,
- wyposażenie szkoły

w pomoce do prowadzenia
zajęć z uczniami z zakresu
udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej;
- udział w konkursie „Ocal
okruchy historii”,

6.

Centrum Edukacji
Obywatelskiej

7.

Stowarzyszenie
Psychoprofilaktyki Szkolnej
„Spójrz inaczej”
Agencja Artystyczna
i Widowisk Historycznych
„Arkana” oraz
Stowarzyszenie Wojów
„Dąb Pomorza”
Polskie Towarzystwo
Miłośników Astronomii

- realizacja programu
„Szkoła bez przemocy”,

10.

Wspólnota CENACOLO

11.

Agencja KulturalnoUsługowa „ARTOS”

- organizowanie spotkań
i pogadanek
profilaktycznych dla uczniów
klas 6 dotyczących
uzależnień;
- audycje umuzykalniając
dla szkół

12.

PHU „FINEZJA” Słupsk

13.

Księgarnia i Hurtownia
Taniej Książki Tuliszkowie
Wydawnictwo Publicat
Poznań
Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

8.

9.

14.
15.

16

ZHP – Hufiec Sławno

17

Bałtycki Bank Spółdzielczy
Darłowo

18

Fundacja „Nasza Ziemia”

- organizacja „Żywej lekcji
historii od Mieszka I do
Bolesława Krzywoustego”

- popularyzacja podstaw
wiedzy astronomicznej,
rozbudzanie zainteresowań
naukami ścisłymi

- propagowanie nowości
wydawniczych
i czytelnictwa
- organizacja spotkań –
utrzymanie więzi
międzypokoleniowej
- organizacja spotkań
i rajdów
- współpraca w prowadzeniu
Szkolnej Kasy
Oszczędności
- udział w akcji „Sprzątanie
Świata”

19
20
21
22

23
24
25
26

27

Towarzystwo „Nasz Dom”

- udział w akcji „Góra
Grosza”
Fundacja Ośrodka Edukacji - udział w akcji Dzień Ziemi
Ekologicznej
„Reba” Organizacja
- zaangażowanie uczniów
Odzysków
do zbiórki baterii
Fundacja ABC – Promocja - udział w ogólnopolskiej
Zdrowia Emocjonalnego
kampanii Cała Polska
Czyta
Dzieciom, Urodziny Kubusia
Puchatka
Darłowski Klub OYAMA
- wynajem sali
KARATE
gimnastycznej
Klub Sportowy Stocznia
- wynajem sali
Darłowo M&W
gimnastycznej
Centrum Tańca
- wynajem świetlicy
„SZCZEPAN” Gdańsk
UKS „ORLIK” przy Szkole
- wynajem sali
Podstawowej nr 3 w
gimnastycznej
Darłowie
Darłowski Międzyszkolny
- wynajem sali
Klub Sportowy „DELFIN”
gimnastycznej

6. Miejskie Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie realizowało następujące
zadania:
Realizacja w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat" w
ramach którego uczniowie realizując własne projekty i poszerzają wiedzę
z zakresu przedmiotów ścisłych.
Realizacja w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projektu „Moje Gimnazjum Moja Przyszłość", w ramach którego odbywają się
dodatkowe zajęcia z chemii, biologii, matematyki, fizyki i geografii uwzględniające
najnowsze osiągnięcia metodyki przedmiotowej.
Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej przy OHP
w Koszalinie przy organizacji w II półroczu roku szkolnego 2011/2012 warsztatów
preorientacji zawodowej w gimnazjum przez specjalistów w/w Centrum.
Współpraca ze Związkiem Sybiraków - Koło terenowe w Darłowie poprzez
przygotowywanie programu z okazji Dnia Sybiraka.
Współpraca z Klubem Pionierów Ziemi Darłowskiej i współorganizacja
uroczystości dla członków Klubu z okazji Dnia Pioniera. Polonistka Miejskiego
Gimnazjum jest redaktorem wspomnień pierwszych pionierów.

Współpraca z Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym w Darłowie przy organizacji
Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego pod honorowym patronatem
wiceministra środowiska S. Gawłowskiego.
Współpraca z partnerami Programu „Trzymaj Formę " - Polska Federacja
Producentów Żywności, Gazeta Wyborcza oraz Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej - w zakresie realizacji projektu dotyczącego wdrażania zasad
prawidłowego odżywiania się i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a także
zachęcania do zwiększonej aktywności fizycznej.
Współpraca
z Darłowskim
Centrum
Wolontariatu poprzez
projekt
„Młodzieżowy Wolontariat" w ramach którego działa Szkolny Klub Wolontariusza
„Esperanza". Wolontariusze aktywnie uczestniczyli w zbiórkach żywności,
współorganizowali zabawę dla dzieci „Darłowska Laponia" z okazji Mikołajek oraz
przeprowadzili akcję pomocy dla schroniska dla zwierząt w Koszalinie.
Współpraca z Komendą ZHP
Instruktorów ZHP „Darłowianie".

w Sławnie —

przy

szkole

działa

Klub

Współpraca z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Młodzieżowej
Przedsiębiorczości - w szkole działa Szkolny Klub Przedsiębiorczości pod opieką
Pani Angeliki Kuriaty.
7) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Darłowie wspierało działalność
organizacji pozarządowych przy następujących działaniach:
- pomoc w organizacji Darłowskiej Laponii Św. Mikołaja na Pl. T. Kościuszki
w Darłowie,
- zakup medali na zawody pływackie dla klubu „Neon”;
- ufundowanie pucharów dla klubu „Orlik”
8) Zespół Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie wspierał działalność organizacji
pozarządowych w następujących formach:
- uczniowie szkoły działali w Szkolnym Klubie Wolontariusza
- udostępniano świetlicę organizacjom pozarządowym
- czynny udział w spotkaniach tematycznych
- praca nauczycieli z Miejską Radą Sportu;
- w zakresie profilaktyki, Edukacji, promocji zdrowia z Klubem Amazonki;
- w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
Zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących
9) Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Darłowie wspierał działalność organizacji
pozarządowych w następujących formach:

- użyczenie pomieszczenia biur przy ul. 1 Maja 3 w Darłowie Pomorskiemu
Stowarzyszeniu Bezrobotnych, Bezdomnych i Osób Niepełnosprawnych w
Darłowie na podstawie użyczenia pomieszczenia biurowego o powierzchni
użytkowej 21,26 m2 za które Stowarzyszenie ponosiło wyłącznie opłatę ryczałtową
za korzystanie z energii elektrycznej w wysokości 30,00 zł / miesiąc,
- wynajęcie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie
pomieszczenia użytkowego o powierzchni 41,54 m2 za czynsz w wysokości 50,68
zł/ m-c.

