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PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA 2014 ROK

Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego Programem Współpracy
Powiatu Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, poszczególne
wydziały i jednostki organizacyjne powiatu w ramach współdziałania z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
zrealizowały w 2014 roku następujące zadania i programy:

W zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PCPR)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie informuje, że w roku 2014
(podobnie jak w latach poprzednich) kontynuowane były działania związane z realizacją
założeń Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Piaseczyńskim,
opracowanej na lata 2005 – 2015, jak również realizowano zadania z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadania z zakresu wspierania osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, ujęte w priorytetowych obszarach działań publicznych
w w/w przytoczonym programie. W zakresie realizacji założonych celów prowadzona jest
również współpraca z organizacjami pozarządowymi.
W ramach pomocy dzieciom przebywającym w całodobowym Powiatowym Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie ul. Słoneczna 12,
w roku 2014 kontynuowano współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi
i organizacjami pożytku publicznego:
1. Fundacja ,,Dzieci Niczyje” w Warszawie – pomoc psychologiczna, prawna i medyczna
dla wychowanków placówki będących ofiarami przemocy seksualnej oraz ich opiekunów,
nie będących bezpośrednimi sprawcami tej przemocy,
2. Fundacja ,,Robinson Crusoe” – pomoc skierowana do pełnoletnich wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia oraz doradztwo dla pracowników
placówki,
3. Fundacja Bene Vobis, Al. Wojska Polskiego 50/54 Warszawa, szkolenia dla
wychowawców PZPOW,
4. Fundacja na Rzecz Prawa Dziecka do Życia w Rodzinie – pomoc w zakresie organizacji
obozów wakacyjnych dla wychowanków placówki,
5. Chrześcijańska Fundacja ,,Radość”, z siedzibą w podwarszawskiej Radości, pomoc
w zakresie organizacji obozów i kolonii letnich.
W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało działania na
płaszczyźnie współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
również cudzoziemców, posiadających status prawny na terytorium RP, przebywających
czasowo lub osiedlających się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego:
1. Fundacja Nauczania Języków Obcych ,,Linguae Mundi” w Warszawie,
ul. Krzywickiego 34 - pomoc w zakresie nieodpłatnej nauki języka polskiego dla dorosłych
cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji,
2. Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom w Warszawie,
ul. Szpitalna 5/3 – m.in. pomoc w zakresie nieodpłatnej nauki języka polskiego dla
cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracji,
3. Ośrodek Migranta Fu Shenfu w Warszawie, ul. Ostrobramska 98 – pomoc prawna,
warsztaty tematyczne, nieodpłatna nauka języka polskiego dla cudzoziemców
realizujących indywidualne programy integracyjne oraz przebywających na terenie RP,
4. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Aleja 3 Maja 12 w Warszawie - bezpłatne
poradnictwo prawne oraz doradztwo międzykulturowe dla uchodźców,
5. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 9, 05-500 Piaseczno,- współpraca
w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy rzeczowej dla osób najuboższych, w tym
rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej, osób samotnych,

starszych oraz cudzoziemców,
6. Fundacja „Domus et Labor”, ul. Orzeszkowej 39, 05-500 Piaseczno – pomoc rzeczowa
oraz prawna osobom bezrobotnym i bezdomnym,
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno pomoc w zakresie rozpoznawania potrzeb emerytów, rencistów i inwalidów z terenu
Powiatu Piaseczyńskiego,
8. Polski Czerwony Krzyż, ul. Chyliczkowka 20, 05-500 Piaseczno - współpraca w zakresie
świadczenia pomocy rzeczowej dla osób ubogich, niepełnosprawnych oraz
cudzoziemców,
9. Fundacja Ocalenie, 00-533 Warszawa, ul. Koszykowa 24 lok. 1 – współpraca
w zakresie wspierania integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców realizujących
indywidualne programy integracji oraz w zakresie pomocy psychologicznej i terapii
zaburzeń potraumatycznych dla ofiar tortur i innej przemocy związanej z wojną.
Powyżej
wskazane obszary współdziałania z organizacjami pozarządowymi
w sferze realizacji zadań publicznych mają charakter pozafinansowy.
Ponadto w roku 2014 kontynuowano współpracę o charakterze finansowym
z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – tj. m.in. organizacjami
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.
Przekazywanie środków finansowych na realizację zadań własnych powiatu z zakresu
pomocy społecznej odbywa się w oparciu o corocznie aneksowaną umowę zawartą
pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a Podmiotem realizującym zadanie:
1. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Prowincja Niepokalanej)
w Warszawie, ul. Hoża 53 w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej dla kobiet
przewlekle psychicznie chorych w Robercinie, ul. Gościniec 31. Kwota przekazanej
w 2014 r. dotacji wyniosła: 1.310.000 zł.,
2. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą
w Warszawie, ul. Deotymy 41 na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zalesiu
Dolnym, ul. Modrzewiowa 2. Kwota przekazanej dotacji w roku 2014 wyniosła: 849.440 zł.,
w tym: 94.844 zł. środki własne powiatu (pozostała kwota to środki PFRON),
3. Związek Artystów Weteranów Scen Polskich z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie
45 na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
w Konstancinie–Jeziornie, ul. Pułaskiego 6. Kwota przekazanej dotacji w roku 2014
wyniosła: 246.000 zł.

W zakresie przeciwdziałania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (PUP)
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, iż w 2014 r. realizował współpracę
z organizacjami pozarządowymi w następującym zakresie:
1. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
1) Wsparcie osób bezrobotnych w powrocie na rynek pracy; organizacja
szkoleń oraz programów aktywizacji zawodowej w organizacjach pozarządowych:
a) szkolenia podnoszące kwalifikacje bezrobotnych
Współpraca ta dotyczyła przeprowadzania
szkoleń dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, dzięki którym bezrobotni podwyższali lub zmieniali swoje
kwalifikacje.
W 2014 r. wybór jednostek szkoleniowych był zgodny z procedurami zamówień
publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro. Szkolenia
organizowane były przez następujące instytucje pozarządowe:
- Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach ul. Towarowa 22, 00-839
Warszawa, w zakresie „Wycena nieruchomości”(1 osoba),
- Stowarzyszenie Akademia Łucznica ul. Łucznica 10, 08-440 Pilawa, w zakresie
„Ceramika w edukacji artystycznej i terapii I stopnia”(1 osoba),

- Fundację Atelier ul. Ks. Kłopotowskiego 38 m. 22, 03-717 Warszawa w zakresie ”Grafika
DTP z tworzeniem stron WWW” (2 osoby),
- Fundację Rozwoju Kapitału Ludzkiego ul. Jaracza 82 m. 20, 90-243 Łódź w zakresie
„Dietetyka I i II stopień” (1 osoba). Miejsce szkolenia: część I Dietetyka podstawowa:
ul. Zelwerowicza 18a, Wrocław, część II Dietetyka zaawansowana: ul. Raszyńska 22
Warszawa.
b) roboty publiczne
W 2014 r. zostało zorganizowane zatrudnienie subsydiowane (1 miejsce pracy) w ramach
robót publicznych w Stowarzyszeniu Wsi Chojnów, Orzeszyn, Pilawa „Radosna Wieś”:
ul. Klonowa 16, Orzeszyn, 05-532 Baniocha.
2) Pomoc w rekrutacji do projektów współfinansowanych z EFS
realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie dotyczyła przede
wszystkim udzielania bezrobotnym informacji o możliwościach wsparcia w ramach
projektów, na realizację których organizacje pozarządowe pozyskały środki unijne.
Informacje o realizowanych projektach bezrobotni i poszukujący pracy mogli
pozyskać z ulotek i plakatów zamieszczonych na tablicach ogłoszeń w dwóch siedzibach
PUP w Piasecznie. Urząd Pracy współuczestniczył m. in w rekrutacji osób bezrobotnych
do udziału w projekcie realizowanym przez:
- Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Kościuszki 1 26-600
Radom, które realizowało projekt skierowany do osób z terenu woj. mazowieckiego
planujących założenie własnej firmy. Projekt polegał na udzielaniu preferencyjnie
oprocentowanych pożyczek dla osób, które zamierzały założyć własną firmę wraz ze
szkoleniem i doradztwem.
Pracownicy PUP poinformowali o możliwości skorzystania z wyżej wymienionego
wsparcia ok. 30 osób bezrobotnych. 5 osób z terenu powiatu piaseczyńskiego złożyło
wnioski o przyznanie pożyczki na założenie własnej firmy.
3) Realizacja projektów współfinansowanych z EFS w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi, poprzez m. in. rekrutację beneficjentów do
projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Realizacja w partnerstwie projektu pn. „Broker edukacyjny – budujemy kapitał
kariery”.
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 21 lutego 2014 r. podpisał ze Stowarzyszeniem
„Spoza” z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 66 m. 23, 03-734 Warszawa, umowę
partnerską na rzecz realizacji projektu „Broker edukacyjny – budujemy kapitał kariery”
w ramach Poddziałania 9.6.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – doradztwo dla
osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia
swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. W ramach projektu wsparciem
zaplanowano objąć 400 osób w wieku 18-64 lata oraz powyżej 64 roku życia bez względu
na status na rynku pracy zamieszkałych na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biuro
projektu mieści się w Piasecznie, 05-500 ul. Kniaziewicza 8. Powiatowy Urząd Pracy
uczestniczy w projekcie jako partner bez finansowego udziału i w związku z tym nie
posiada budżetu w tym projekcie.
Obowiązki PUP jako partnera projektu są następujące:
- współtworzenie strategii pracy z klientem,
- wsparcie lidera projektu w prowadzeniu rekrutacji i informacji oraz nawiązywania
kontaktów z lokalnymi instytucjami,
- uczestnictwo w spotkaniach Grupy sterującej podejmujących kluczowe decyzje związane
z projektem.
Projekt trwa od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2015 r. Urząd wykonując swoje
obowiązki jako partner od początku promował projekt i wspierał rekrutacje beneficjentów
spośród swoich klientów tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w naszym urzędzie. PUP informował instytucje
szkoleniowe, z którymi współpracował o możliwości bezpłatnego zamieszczenia oferty
szkoleniowej w Bazie Usług Edukacyjnych tworzonej w ramach projektu. Udzielane były

informacje, gdzie można znaleźć uczestników np. klienci ośrodków pomocy społecznej,
uczniowie naszych szkół. Realizatorzy projektu uczestniczyli
w spotkaniach
z bezrobotnymi organizowanymi przez PUP np. w warsztatach ABC przedsiębiorczości,
spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym, do maja 2014 r. w zajęciach w ramach
Klubu Pracy oraz w konferencjach organizowanych przez PUP, zachęcając do udziału
w projekcie. W 2014 r. w spotkaniach informacyjnych z brokerami ze Stowarzyszenia
„Spoza” uczestniczyło 207 zarejestrowanych w PUP w Piasecznie, natomiast do projektu
przystąpiło 66 osób bezrobotnych. Projekt jest bardzo cenny, stosuje się w nim bardzo
zindywidualizowane podejście do beneficjenta.
4) Promocja przedsiębiorczości.
Pracownicy PUP w Piasecznie oprócz informacji o możliwościach wsparcia ze strony
PUP w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, informowali również o wsparciu
i propagowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje
pozarządowe. Ok. 40 osób bezrobotnych uzyskało informacje o możliwościach kontaktu
z m.in. następującymi organizacjami w celu uzyskania dodatkowego wsparcia w postaci
np. profesjonalnych usług doradczych i szkoleniowych lub otrzymania pożyczki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej:
- Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie ul. Smocza 27, 01-048
Warszawa,
- VIA Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz Rozwoju
Przedsiębiorczości ul. Długa 44/50 lok.205, 00-241 Warszawa,
- Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych ul. Piłsudskiego 176,
05-091 Ząbki.
2. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Działania informacyjne nt. projektów realizowanych na rzecz aktywizacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zarejestrowane w PUP w Piasecznie
uzyskiwały od doradcy klienta informacje o możliwości:
- zgłaszania się do projektu Fundacji „Normalna Przyszłość” pn. „Poradnia życiowa dla
osób z niepełnosprawnościami”, którego założeniem jest wzrost umiejętności
interpersonalnych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych.
Oferowane wsparcie to: warsztaty umiejętności społecznych, których celem było
podniesienie samooceny, podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych
niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych; zwiększenie aktywności
własnej, podniesienie wiary w możliwości zmiany swojej sytuacji osobistej i społecznej;
nabycie/rozwój kompetencji społecznych. 14 osób z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności uzyskało bezpośrednie (telefonicznie lub osobiście na wizytach)
informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu,
- uczestnictwa w realizowanej przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich, Pomoc
Maltańska IV edycji projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”.
Projekt jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu znacznym
i umiarkowanym (z dodatkową niepełnosprawnością). W ramach projektu proponowane
wsparcie to m.in. staże, indywidualne szkolenia zawodowe, warsztaty aktywizacji
społecznej, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, zajęcia praktyczne u pracodawcy, pomoc
psychologa, doradcy zawodowego, konsultacje z prawnikiem i innymi specjalistami.
5 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (osobiście na wizytach) uzyskało
informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach projektu.
3. Realizacja szkoleń, konferencji, projektów dla pracowników publicznych służb
zatrudnienia mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu realizowanych działań.
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uczestniczył jako beneficjent w projekcie
pn. „Współpraca międzyresortowa na rzecz adaptacyjności przedsiębiorstw” realizowanym
m.in. przez Polską Fundację Promocji Kadr, współfinansowanym przez Unię Europejską

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu było
dostarczenie przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego wiedzy w zakresie
zmian gospodarczych oraz ich wpływu na działania instytucji samorządu województwa
mazowieckiego w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami. Powiatowy Urząd Pracy
współorganizował spotkanie, które odbyło się w ramach projektu w dniu 11.09.2014 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
pracodawców, organizacji pozarządowych, edukacji oraz pracownicy PUP w Piasecznie
(łącznie ok. 15 osób).
W ramach panelu dyskusyjnego poruszone przez prowadzących były następujące
zagadnienia: wprowadzenie do projektu „Współpraca międzysektorowa na rzecz
adaptacyjności przedsiębiorstw”; wprowadzenie w tematykę kapitału innowacyjnego
i społecznej odpowiedzialności za innowacje; rola Starosty powiatu piaseczyńskiego
w procesie wspierania przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, czego oczekują
przedsiębiorcy w powiecie piaseczyńskim od nowoczesnego samorządu lokalnego; rola
systemu komunikowania się pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami
otoczenia biznesu; propozycje nowych rozwiązań w zakresie form współpracy
samorządów z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, edukacji i rynku pracy.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi miała charakter pozafinansowy.
W przypadku organizowania szkoleń, instytucje szkoleniowe wybierane były zgodnie
z obowiązującymi w PUP procedurami udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2014 r. nie udzielał wsparcia lub
powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym w drodze
konkursu.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (PRO)
Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piasecznie informuje, iż w 2014 r.
realizował współpracę z organizacjami pozarządowymi w następującym zakresie:
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
wpłynęło 5 wniosków. Na posiedzeniu Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań
publicznych w dniu 06.03.2014 roku wszystkie oferty zostały sprawdzone pod względem
formalnym i merytorycznym. Po ocenie formalnej Komisja zakwalifikowała 5 ofert do
II etapu oceny merytorycznej. W wyniku II etapu Komisja wybrała 5 ofert, które pod
względem
merytorycznym odpowiadały warunkom określonym
w ogłoszeniu
konkursowym i Regulaminie Komisji.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego,
Uchwałą Nr 158/4/14 z dnia 12.03.2014 r. postanowił przyznać dotację w łącznej
wysokości 48.500 zł. na zadania publiczne następującym podmiotom:
Zadanie nr 1 Organizacja rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
piaseczyńskiego;
- Szkolny Związek Sportowy Powiatu Piaseczyńskiego - „Popularyzacja kultury fizycznej
i sportu wśród młodzieży szkolnej poprzez organizację rywalizacji sportowej” - 38 000 zł.
Zadanie nr 2 Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez
organizację zawodów sportowych;
- Stowarzyszenie „Dobra Wola” - „IX Tataspartakiada 2014” - 3 500 zł.
Zadanie nr 3 Upowszechnianie, poprzez organizację imprez, rekreacji i amatorskiego
uprawiania sportu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu;
- IKS Konstancin - „Organizacja rekreacyjnych zawodów pływackich” - 3 000 zł.,
- Stowarzyszenie „Kondycja” - „Upowszechnianie, poprzez organizację imprez, rekreacji
i amatorskiego uprawiania sportu wśród szerokiej rzeszy mieszkańców powiatu” 3 000 zł.,

- Stowarzyszenie Sportowe „Golden Horse” - Zawody jeździeckie regionalne i towarzyskie
Golden Horse Jumping Cup 2014 - 1 000 zł.
Zadanie nr 4 Organizacja rekreacji ruchowej uwzględniającej walory krajoznawcze
powiatu; nie została złożona żadna oferta – 1500 zł. zostało przeniesione do wydatków
bieżących Wydziału WPKiS na sport.

W zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (PRO)
Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Piasecznie informuje, iż w 2014 r.
realizował współpracę z organizacjami pozarządowymi w następującym zakresie:
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury wpłynęło
7 wniosków. Na posiedzeniu Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych
w dniu 06.03.2014 roku wszystkie oferty zostały sprawdzone pod względem formalnym
i merytorycznym. Po ocenie ocenie formalnej Komisja zakwalifikowała 7 ofert do II etapu
oceny merytorycznej. W wyniku II etapu Komisja wybrała 5 ofert z zakresu kultury, które
pod względem merytorycznym odpowiadały warunkom określonym w ogłoszeniu
konkursowym i Regulaminie Komisji.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego,
Uchwałą Nr 158/4/14 z dnia 12.03.2014 r. postanowił przyznać dotację w łącznej
wysokości 20.000 zł. na zadania publiczne następującym podmiotom:
Zadanie nr 5 Muzyka, taniec, teatr, film – wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na
promocję szeroko pojętej kultury (muzyki, tańca, teatru, filmu, regionalnych orkiestr,
chórów, zespołów muzycznych, etc.) mających na celu podtrzymanie, upowszechnianie
i Wspieranie przedsięwzięć o charakterze nowatorskim;
- Fundacja Promocji i Edukacji Artystycznej „PROMOTUS” z siedzibą w Górze Kalwarii –
VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej „Venite Adoremus” - 1000 zł.,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco” z siedzibą w Józefosławiu „VI Międzynarodowy Festiwal „Musica classica” - 5000 zł.,
- Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim z siedzibą
w Konstancinie-Jeziornie - „Spotkania z Żeromskim w willi Świt – prelekcje, spotkania” 4000 zł.
Zadanie nr 6 „Małe Ojczyzny” – wspieranie publikacji oraz przedsięwzięć
popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe na terenie
Powiatu Piaseczyńskiego;
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Odział w Czersku - „Nasza Ojcowizna -żywe lekcje
historii na zamku w Czersku” - 5500 zł.,
- Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego z siedzibą w Piasecznie - Festiwal Otwarte
Ogrody Zalesie Dolne 2014 – 4500 zł.
Współpraca pozafinansowa w zakresie kultury fizycznej i kultury:
Współpraca pozafinansowa Powiatu Piaseczyńskiego
z organizacjami
pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej i kultury oraz w/wymienionych zadań
publicznych polegała na:
1. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami Starostwo Powiatowe pozyskało fundusze
zewnętrzne na działalność statutową organizacji dla: Fundacji Na Rzecz Utrzymania
Spuścizny po Stefanie Żeromskim – 4000 zł. (z Funduszu Popierania Twórczości
im. Andrzeja Szczypiorskiego). Dzięki temu Fundacja zorganizowała Konferencję z okazji
150.rocznicy urodzin pisarza pn. Żeromski – najszczęśliwsze lata życia i twórczości,
uzupełniając realizację zadania publicznego.
2. Promocji działań realizowanych przez podmioty Programu poprzez zamieszczanie
informacji o zadaniu publicznym na stronie internetowej powiatu.
W/wymienione organizacje złożyły sprawozdania wg wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego

zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) wraz z informacją o zrealizowanych działaniach
oraz spisami wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części
ze środków pochodzących z przekazanej dotacji.
Sprawozdania zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym. Zakładane cele i rezultaty zadań publicznych zostały osiągnięte
w całości w wymiarze określonym w ofertach, z uwzględnieniem aktualizacji
poszczególnych działań harmonogramu / kosztorysu.
Oryginały sprawozdań z wykonania zadania publicznego znajdują się w Wydziale
Promocji, Kultury i Sportu.

OCENA REALIZACJI PROGRAMU
Zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Piaseczyńskiego Programem Współpracy
Powiatu Piaseczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, udało się
zrealizować zakładane cele w ramach współpracy.
Zrealizowano 10 ofert na zadania publiczne: z zakresu upowrzechniania kultury
fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej 5 ofert na kwotę 48.500 zł. oraz w obszarze kultury,
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 5 ofert na kwotę 20.000 zł.
PCPR w ramach realizacji swoich zadań współpracowało z 14 organizacjami,
PUP z 9 organizacjami.
Działania Powiatu Piaseczyńskiego nakierowane były w szczególności na tworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej poprzez prowadzenie ciekawych
i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców, udzielaniu pomocy organizacjom
pozarządowym w formie: doradczej, konsultacyjnej i telefonicznej, w tym przy
przygotowaniu oferty i rozliczaniu zadania publicznego, uzupełnieniu działań Powiatu
w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału
mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Powiat Piaseczyński współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu
płaszczyznach związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz
różnych grup społecznych. Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz
pomoc finansowa i poza-finansowa udzielana organizacjom pozarządowym pozytywnie
wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim sektorem.
W roku 2014 nie wpłynęły do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu uwagi,
ani zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

