Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Wydział Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego
Opracował: Przemysław Burdyński

Powiat Nidzicki
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020
poz. 1057) Zarząd Powiatu Nidzickiego przedstawia sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.

Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej

Powiat Nidzicki
Program Współpracy
Powiat Nidzicki w 2019 roku przystąpił do opracowania programu
współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
22 października 2019 r., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
opublikowano zaproszenie skierowane do organizacji pozarządowych do
zapoznania się z projektem „Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Do projektu nie wniesiono żadnych uwag.

Powiat Nidzicki
Program Współpracy

Rada Powiatu w Nidzicy uchwałą
XIII/93/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
przyjęła Program Współpracy Powiatu
Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.

Przyjęto jako priorytetowe
następujące obszary współpracy:
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju wiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ochrony i promocji zdrowia,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
upowszechniania kultury fizycznej,
ratownictwa i ochrony ludności
turystyki i krajoznawstwa.

W roku 2020 na
realizację zadań
publicznych objętych
otwartymi konkursami
ofert przeznaczono
kwotę

39 500 zł

która została
wykorzystana w
całości

Powiat Nidzicki
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenia o otwartym konkursie
ofert zamieszczane były w
Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej
www.powiatnidzicki.pl i na
tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Nidzicy.

W wyniku rozstrzygnięć
podjętych przez Zarząd
Powiatu w Nidzicy w
otwartym konkursie ofert w
roku 2020 roku dotacją
objęto 2 oferty.

Do upływu terminu
składania ofert tj. do dnia 2
kwietnia 2020 r., łącznie w
dwóch konkursach złożono
– 2 oferty, które spełniały
wymagane w
postępowaniu warunku.

Powiat Nidzicki
Komisja Konkursowa
Komisja Konkursowa opiniująca oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020 została
powołana Uchwałami Nr 49/173/2020 i Nr 49/172/2020 Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2020 r.
W skład komisji weszli:
● Jolanta Tymińska – Kierownik Wydziału OZK – Przewodnicząca Komisji
● Mateusz Budka – Członek Zarządu Powiatu – Zastępca Przewodniczącej

● Krzysztof Zdziarski – Członek Zarządu Powiatu – Członek Komisji
● Przemysław Burdyński – Wydział OZK – Członek Komisji
● Małgorzata Jakubowska – Wydział OZK – Członek Komisji

Powiat Nidzicki
Stypendia dla uczniów
W dniu 15 kwietnia 2020 r., Zarząd Powiatu w
Nidzicy Uchwałą Nr 50/177/2020 dokonał
wyboru oferty na realizację zadania
publicznego w 2020 roku w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, pod nazwą:
Program stypendialny - skierowany do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
oraz zlecił przeprowadzenie zadania publicznego
Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu i udzielił dotacji
w wysokości 10 000 zł.
Nidzicki Fundusz Lokalny udzielił dla 20
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z
Powiatu Nidzickiego stypendia na kwotę
12 000 zł.
Z tego 10 000 zł to dotacja Powiatu
Nidzickiego, a 2 000 zł to wkład własny NFL.
Przyznawane stypendia mają charakter edukacyjny.
Uczestnictwo w programie stypendialnym stwarza
możliwość rozwoju aspiracji edukacyjnych i
zainteresowań pozaszkolnych.

Powiat Nidzicki
Wręczenie stypendiów – 5 września 2020 r.
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Powiat Nidzicki
Ogłoszenie konkursu – zadanie 2
W dniu 11 marca 2020 r., Zarząd Powiatu w Nidzicy podjął uchwałę Nr 46/165/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w oparciu o art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.).

Konkurs dotyczył:

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ratownictwa i ochrona życia.

Powiat Nidzicki
Ogłoszenie o konkursie
15 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu Uchwałą
Nr 150/177/2020 w sprawie wyboru ofert
złożonych na realizację w 2020 r. zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz
organizacji
pozarządowych
i
innych
podmiotów
prowadzących
działalność
pożytku publicznego w oparciu o art. 13 i art.
16a w ramach otwartego konkursu ofert
udzielono Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu
dotacji w kwocie 29 500 zł.

55 500
zł

Nidzicki
Fundusz
Lokalny
przekazał na
15 projektów
łącznie:

na wsparcie
realizacji
zadań:

Powiat Nidzicki
Projekt nr 1 – „Mali zdobywcy świata”
 Dotacja: 4500 zł, w tym Powiat Nidzicki: 4500 zł
 Celem projektu było promowanie zdrowego trybu życia, podnoszenie
wiedzy i umiejętności oraz świadomości społeczeństwa w zakresie
wzmacniania odporności organizmu, utrzymywania aktywności lokalnej,
wiedzy nt. prozdrowotnych zachowań oraz dbałości o czystość
środowiska naturalnego.
 W projekcie wzięło udział 30 uczestników, których uświadomiono jak
ważne jest dbanie o kondycję zdrowotną, zdrowe żywienie oraz dbanie o
otaczające nas środowisko. Rezultatem było również stworzenie
przestrzeni edukacyjnej w zakresie życia pożytecznych owadów, historii
Ziemi, nasadzenia roślin miododajnych dla pożytecznych owadów.
 Realizator projektu: Centrum Doradcze Programów Pomocowych działającym w
imieniu grupy nieformalnej Mazurskie Garncarki z siedzibą w Kamionce

Powiat Nidzicki
Projekt nr 2 – „Zielona nadzieja”
 Dotacja: 3300 zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja w
Wolności: 3300 zł.
 Celem projektu była integracja lokalnej społeczności przez stworzenie
pięknych, wspólnych miejsc w krajobrazie wiejskim oraz poprawienie
jakości życia mieszkańców.
 W ramach projektu nasadzono na terenach ogólnodostępnych w trzech
miejscowościach (Wikno, Jabłonka i Natać Wielka) rośliny wieloletnie –
hortensje bukietowe i drobniejsze kwiaty. Są to miejsca, gdzie
mieszkańcy często spotykają się, mogą bezpiecznie porozmawiać i
odpocząć. Dodatkowo na terenie 3 miejscowości Jabłonka, Natać
Wielka i Natać Mała przy bocznych drogach zamieszczono tabliczki z
numerami domów. Dotychczas służby porządkowe, karetki czy kurierzy
mieli problem ze znalezieniem mieszkańców, ponieważ budynki są
chaotycznie ponumerowane i brak jest nazw ulic. Realizacja zadania
pozwoliła wprowadzić trochę ładu i ułatwić życie mieszkańcom.
 Realizator projektu: Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla
wszystkich”
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 2 – „Zielona nadzieja”

Powiat Nidzicki
Projekt nr 2 – „Zielona nadzieja”

Powiat Nidzicki
Projekt nr 3 – „Utrwalanie dziedzictwa kulturowego
poprzez zachowanie techniki malarskiej – sucha
tempera”
 Dotacja: 3250 zł, w tym Powiat Nidzicki: 2500 zł, Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności: 750 zł
 Głównym celem projektu było zaproponowanie alternatywnych formy
spędzania wolnego czasu w okresie zawieszenia obostrzeń podczas pandemii
COVID-19.
 W ramach projektu przeszkolono 20 osób w zakresie profilaktyki zdrowotnej i
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19. Zorganizowano warsztaty
malowania na desce. W warsztatach malarskich uczestniczyło 9 osób.
Powstało 9 obrazów na desce.

 Realizator projektu: Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK – Oddział
Rejonowy PCK w Nidzicy

Powiat Nidzicki
Projekt nr 4 – „Żyć długo i zdrowo”
 Dotacja: 3150 zł, w tym Powiat Nidzicki: 3000 zł, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności: 150 zł
 Głównym celem projektu było założenie – zapobiegać nie leczyć. W
przypadku seniorów, jak również panującej pandemii koronawirusa ważną
sprawą jest zwiększenie odporności na przeziębienia, grypy, a także
poprawa kondycji fizycznej seniorów.
 Działania projektowe wzmocniły odporność seniorów na zmiany pogody,
wzmocniły kondycję fizyczną. Spacery z kijkami były kontynuowane
jesienią i zimą. Wizyty w Kamionce zachęciły uczestników do korzystania w
sezonie letnim z zabiegów apiterapii. Podczas rozmów przy ognisku jak i na
spacerach uczestnicy wyrażali swoje opinie na temat efektów realizacji
projektu. Wszyscy jednogłośnie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa
zarówno w spacerach jak i w wykładach i warsztatach.
 Realizator
Duchem”

projektu:

Nidzicki

Uniwersytet

Trzeciego

Wieku

„Młodzi

Powiat Nidzicki
Projekt nr 4 – „Żyć długo i zdrowo”

Powiat Nidzicki
Projekt nr 5 – „Nadzieja i akceptacja w nowej
rzeczywistości”
 Dotacja: 3800 zł, w tym Powiat Nidzicki: 3800zł

 Celem projektu było podjęcie działań specjalistycznych, które odbudują sprawność
intelektualną, psychiczną, psychoruchową dzieci sprzed stanu epidemii.
 W ramach projektu podejmowane były działania wspierające odbiorców projektu:
1.

Webinar – „Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu spowodowana izolacją
dzieci w związku z COVID-19”.

2.

Webinar – „Budowanie systemu językowego”.

3.

Konsultacje on-line ze specjalistami między innymi psychologiem, pedagogiem
specjalnym, terapeutą behawioralnym, neurologopedą w zakresie jak pomóc
własnemu dziecku powrócić do świata sprzed epidemii. Działania skierowane do
indywidualnej pracy z dzieckiem w zakresie zajęć specjalistycznych:

a)

arteterapia

b)

trening umiejętności społecznych (TUS)

c)

zajęcia rozwijające komunikowanie się

d)

rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych

 Realizator projektu: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło”
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 6 – „Wirusowi na złość rzucimy
wyzwanie – świetlica w Waśniewie w
wakacje powstanie”
 Dotacja: 4000 zł, w tym Powiat Nidzicki: 4000 zł
 Głównym celem projektu było zacieśnienie więzi, integrację, rozwój
kompetencji społecznych oraz pasji i zainteresowań wśród dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Janowiec Kościelny.
 Najważniejszym rezultatem było stworzenie swoistej tarczy
psychologiczno-pedagogicznej, warunków bezpiecznego powrotu
dzieci do szkoły w okresie pandemii oraz zapewnienie kreatywnej formy
spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich. W tym celu
wykonano wiele działań, które pozostawiły po sobie ślad materialny, na
przykład książki, mural, zagospodarowanie terenów zielonych, wytwory
artystyczne dzieci. Najcenniejszy był jednak uśmiech i radość na twarzy
każdego z uczestników projektu.

 Realizator projektu: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Bene Fide
działające na w imieniu grupy nieformalnej Antykoronki z Waśniewa

Powiat Nidzicki
Projekt nr 7 – „Sąsiedzi – się sadzi i siedzi –
tworzymy ogród społeczny w Nidzicy”
 Dotacja: 4500 zł, w tym Powiat Nidzicki: 4500 zł
 Celem projektu była integracja mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni
wspólnej oraz organizacja przestrzeni, w której każdy z mieszkańców będzie
spędzał czas w indywidualny, wybrany przez siebie sposób.
 Rezultatem bezpośrednim jest zrealizowany ogród społeczny oraz możliwość
korzystania z niego przez długie lata. Powstał pierwszy taki w mieście i
okolicy ogród społeczny, z którego mogą korzystać mieszkańcy bloku nr 1
przy ul. Ogrodowej oraz ich znajomi i rodzina. W ogrodzie społecznym
przestrzeń mają także dzieci, młodzież, osoby starsze. Mieszkańcy zyskali
przestrzeń do spędzania czasu wolnego, integracji z sąsiadami, zmienili
walory estetyczne przestrzeni wspólnej.

 Realizator projektu: Stowarzyszenie Pomyslove Podwórko
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 8 – „Walka z epidemią a zdrowy styl
życia”
 Dotacja: 3500 zł, w tym Nidzicki Fundusz Lokalny: 500 zł, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności: 3000 zł

 Celem głównym projektu było podjęcie działań nastawionych na wzmacnianie
zdrowia w lokalnej społeczności poprzez działania profilaktyczne, przede
wszystkim działania w kierunku zdrowego stylu życia, a także dbania o środowisko.
 W ramach projektu odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne. Pierwsze
spotkanie dotyczyło podstawowych informacji o koronawirusie oraz innych
chorób zakaźnych. Drugie spotkanie dotyczyło higieny osobistej i otoczenia w
kontekście zapobiegania chorobom zakaźnym. Trzecie spotkanie było w formie
warsztatów kulinarnych z uzyskaniem wiedzy w zakresie zdrowego życia, a tym
samym podniesienie naturalnej odporności. Czwarte spotkanie poświęcone było
aktywności fizycznej, która również w znacznym stopniu wzmacnia naszą
odporność i pomaga w radzeniu sobie ze stresem. Opracowane i wydrukowane
zostały też broszury edukacyjne w ilości 500 szt. Realizacja projektu zwiększyła
świadomość lokalnej społeczności nt. zagrożeń i zapobiegania im w codziennym
życiu w naturalny sposób. Większa świadomość przyczyniła się do pozbycia się
lęku i spokojnego życia, a dla osób bagatelizujących zdrowy styl życia
uświadomiła zwiększenie ryzyka zachorowania na różne choroby nie tylko
zakaźne.
 Realizator projektu: Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 9 – „Tajemniczy ogród”
 Dotacja: 3500 zł, w tym Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 3500 zł
 Głównym celem projektu było stworzenie miejsca wypoczynku i odprężenia,
domu do apiterapii. W wyniku realizacji projektu powstał Dom Apiterapii w Łynie
– miejsce, gdzie teraz i w przyszłości można zjednoczyć się z naturą. Ponadto, 70
osób skorzysta z bezpłatnych voucherów do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy,
z czego 20 osób to mieszkańcy wsi.

 Realizator projektu: Stowarzyszenie „Dom Bartnika z siedzibą w Łynie
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 10 – „Wakacje z koroną w tle”
 Dotacja: 3500 zł,
Wolności: 3500 zł

w

tym

Polsko-Amerykańska

Fundacja

 Celem projektu było aktywne i twórcze spędzenie czasu przez dzieci i młodzież
szkolną, poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu –
zapoznanie z różnorodnymi grami, zabawami i pracami plastycznymi.
 Rezultaty projektu: ok. 30 osób aktywnie spędziło czas wakacji oraz wzięło
udział w wycieczkach; 20 osób odwiedziło cmentarz żydowski; ok. 100 osób
poznało legendy janowskie – przeprowadzono konkurs online z wiedzy o
zwyczajach świętojańskich, przygotowano 7 wirtualnych spotkań z legendą i
baśnią; 10 osób wzięło udział w warsztatach kulinarnych; ok. 200 osób
obejrzało filmy w „Kinie pod grzybkiem”; ok. 10 osób podczas 10 spotkań
nauczyło się obsługiwać maszynę do szycia i uszyto ok. 200 maseczek.
 Realizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury w Janowie działający w imieniu
grupy nieformalnej „Chcieć to móc”
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 11 – „Nowiny Janowskie”
 Dotacja: 3300 zł, w tym Powiat Nidzicki: 1700 zł, PolskoAmerykańska Fundacja Wolności: 1600 zł
 Głównym celem projektu było włączenie uczniów, rodziców, nauczycieli, osób
niepełnosprawnych do wspólnego redagowania gazetki, niwelowanie
dystansu społecznego, włączanie uczniów z różnymi deficytami oraz ich rodzin
w życie społeczności lokalnej na zasadzie równych praw i obowiązków.

 W ramach realizacji projektu powstała gazetka szkolna „Nowiny Janowskie”.
Nastąpiła integracja środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym,
współpraca z instytucjami gminnymi, a także powiatowymi oraz rozwój
zainteresowań odbiorców gazetki, a także wolontariuszy przy niej pracujących.
Poprawiły się umiejętności językowe, redagowanie tekstów i tworzenie
własnych wytworów pisemnych.
 Realizator projektu: Fundacja im. Bolesława Stefana Gratunika z siedzibą w
Janowie
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Powiat Nidzicki
Projekt nr 12 – „Zostańmy razem”
 Dotacja: 3300 zł, w tym Powiat Nidzicki: 2000 zł, PolskoAmerykańska Fundacja Wolności: 1300 zł
 Celem projektu było zorganizowanie zajęć online dla najmłodszych dzieci oraz
zaangażowanie rodziców i całych rodzin do wspólnej zabawy i edukacji poprzez
platformę Teams oraz zachęcenie do powrotu do zapomnianych gier planszowych.
 W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia online na platformie Teams. Były
to zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czyli te, których dzieciom najbardziej
brakuje. Wyjaśniono dzieciom, dlaczego muszą pozostawać w domu, nosić maseczki i
zachowywać odstęp. W tym celu wykorzystano książeczkę „Koronawirus dla dzieci”.
Zaproszono rodziców na webinar „Stresu nie da się zdezynfekować”, aby wesprzeć ich
w tym trudnym czasie i zapoznać ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
Przeprowadzono też konkurs rodzinny na ciekawą grę planszową. Działania miały
charakter edukacyjny, ale również rozrywkowy. Projekt był realizowany częściowo w
domach rodzinnych uczniów, na ich podwórkach, tarasach, balkonach, działce,
częściowo w Szkole Podstawowej w Łynie. Zachęcono do działania dzieci z obszarów
wiejskich gminy Nidzica, z miejscowości: Łyna, Wietrzychowo, Orłowo, Dobrzyń, Wólka
Orłowska.

 Realizator projektu: Stowarzyszenie Dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej

Powiat Nidzicki
Projekt nr 13 – „Moje bezpieczne miejsce”
 Dotacja: 3500 zł, w tym Powiat Nidzicki: 3500 zł
 Celem projektu było zacieśnienie więzi i relacji lokalnej społeczności poprzez
uczestnictwo w warsztatach malarskich oraz wystawach prac oraz
zachęcenie społeczności do aktywności i otwartości, a także komunikacji w
czasie epidemii COVID-19 z zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznych.
 Rezultatem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie
kultury, edukacji, zdrowego stylu życia oraz integracji i poczucia
bezpieczeństwa w dobie pandemii. Wzmocniły się więzi i współpraca między
ludźmi. Stworzono możliwości atrakcyjnego i zdrowego oraz bezpiecznego
spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 Realizator projektu: Stowarzyszenie Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej
OCAL

Powiat Nidzicki
Projekt nr 13 – „Moje bezpieczne miejsce”

Powiat Nidzicki
Projekt nr 14 – „Geoklasa”
 Dotacja: 3400 zł, w tym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności: 3400 zł
 Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w
dobie zdalnego nauczania związanego z epidemią COVID-19. Celem pośrednim jest
także zapobieganie skutkom epidemii.
 W wyniku realizacji projektu powstały nowe miejsca edukacji nieformalnej. Zamontowano
tablice z dziedziny geografii, tj. oś dziejów ziemi z konkretnym wyjaśnieniem co się działo w
danej epoce. W ramach projektu odbyły się 4 lekcje w geoklasie, ale rezultaty zostały tak
założone, aby mogły służyć społeczności lokalnej w przyszłości, ponieważ w klasie jest
możliwość poprowadzenia zajęć, gdy dzieci i młodzież wrócą do szkolnych ław. Geoklasa
powstała na udostępnianej działce. W Łynie został postawiony kierunkowskaz, który
będzie kierował do geoklasy. Przy wejściu do niej została zamontowana róża wiatrów,
aby dodatkowo wzmocnić rozpoznawanie kierunków. Utworzone miejsce stało się
miejscem wyrównywania zaległości, które powstały w ramach tak zwanego zdalnego
nauczania.

 Realizator projektu: Łyńskie Centrum Rozwoju AŁNA

Powiat Nidzicki
Projekt nr 15 – „Nie wyrzucaj jak leci
wszystkiego do śmieci”
 Dotacja: 4500 zł, w tym Powiat Nidzicki: 4500 zł
 Celem projektu było podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz
świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.
 Rezultatem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie recyklingu odpadów oraz
przeciwdziałaniu zmianom klimatu w dobie COVID-19 300 członków
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nidzicy dzięki zamontowaniu
tablic edukacyjnych na wiatach śmietnikowych i akcji edukacyjnej

 Realizator projektu: Centrum Doradcze Programów Pomocowych działające w
imieniu grupy nieformalnej MSM Nidzica z siedzibą w Kamionce

Powiat Nidzicki

W ramach regrantingu całkowity koszt realizowanych
zadań wyniósł

55 000 zł
w tym:
Powiat Nidzicki – 29 500,00 zł (53,6% całej kwoty)
Nidzicki Fundusz Lokalny – 25 500,00 zł (46,4% całej kwoty)

Powiat Nidzicki
Pomoc Społeczna – Dom Pomocy
Społecznej
Program Współpracy w 2020 r. realizował ze strony Powiatu Wydział Oświaty, Promocji,
Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego oraz jednostka organizacyjna Powiatu – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, które w 2020 r. przekazywało organizacjom
pozarządowym na podstawie umów wieloletnich dotacje: Polskiemu Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy z zakresu pomocy
społecznej:
 na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym w
Napiwodzie. Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i
wspomagające dla 24 osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności.
 w 2020 r. dotacja na funkcjonowanie Domu wynosiła – 612 385,31zł (dotacja
Wojewody) oraz środki od Wojewody na walkę z Covid-19 w wys. 123 431,41zł.

Powiat Nidzicki
Pomoc Społeczna – Dom Pomocy
Społecznej

Powiat Nidzicki
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Nidzicy
 Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy, ul.
Młynarska 12, dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych. ŚDS jest placówką wsparcia dziennego dla 60 osób i
5 osób korzystających z miejsc całodobowych. Podstawowym zadaniem
Domu jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności samoobsługowych i
zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
terapia zajęciowa, służące utrzymaniu uczestników w dotychczasowym
środowisku.
 w
2020
r.
dotacja
na
funkcjonowanie
1 547 791,75zł (dotacja Wojewody).

Domu

wynosiła

–

Powiat Nidzicki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy

Powiat Nidzicki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy

Powiat Nidzicki
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w
Nidzicy
 Na prowadzenie placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica Opiekuńczo
– Wychowawcza w Nidzicy, ul. Krzywa 9, dla 30 dzieci z terenu miasta Nidzica
pochodzących
z
rodzin
niewydolnych
wychowawczo,
obciążonych
niepełnosprawnością członka rodziny oraz znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Celem placówki jest wspomaganie rozwoju dziecka, zapewnienie
warunków do rozwoju jego osobowości i przygotowanie do życia w
społeczeństwie, budowanie odpowiednich akceptowanych społecznie wzorców
zachowań, eliminowanie stresów i napięć wyniesionych ze środowiska szkolnego i
rodzinnego.
 w 2020 roku dotacja na funkcjonowanie Świetlicy wynosiła - 45.612,96zł (środki
powiatu).

Powiat Nidzicki
Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza w
Nidzicy

Powiat Nidzicki
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
 na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nidzicy, ul. Krzywa 9. Warsztaty
prowadzone są dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mają na celu rozwój
umiejętności społecznych i zawodowych, przygotowujących osoby do pracy na
otwartym i chronionym rynku pracy, rozwój ich zainteresowań, naukę samodzielności
i integracji społecznej.
 w
2020
r.
dotacja
na
funkcjonowanie
– 125 254,00 zł (środki powiatu) + 1 127 280,00 zł (środki PFRON).

WTZ

wynosiła

Powiat Nidzicki
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych

Powiat Nidzicki
Poza ogłaszanymi konkursami,
stowarzyszenia będące
organizatorami i uczestnikami imprez
powiatowych o charakterze
sportowym, kulturalnym, turystycznym
otrzymywały nagrody rzeczowe dla
zawodników i uczestników konkursów,
materiały promocyjne powiatu z
przeznaczeniem na upominki, puchary
i medale
(około 5 000 zł).

Powiat Nidzicki
Współpraca
Na stronie internetowej powiatu www.powiatnidzicki.pl i w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatnidzicki.pl/
zamieszczony jest wykaz organizacji pozarządowych, a także
wszelkie informacje dotyczące ogłaszanych konkursów,
programu współpracy z organizacjami oraz konsultacji.
Drogą mailową rozsyłano organizacjom informacje o
możliwości pozyskiwania środków finansowych z rożnych
źródeł zewnętrznych a także informacje dotyczące szkoleń i
spotkań.
Należy zaznaczyć, że organizacje pozarządowe wnoszą duży
wkład w realizację poszczególnych zadań. Z jednej strony są
to zaangażowanie i kreatywność, aktywność wolontariuszy i
praca własna członków stowarzyszenia z drugiej zaś
wymierne środki finansowe. Bardzo często organizacje
pozyskują dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od
sponsorów prywatnych.

