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2020

Podstawa prawna, zakres i cel współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w roku 2020 określała Uchwała Nr IX/145/2019 Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami
Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na Rok 2020.
Celem ogólnym współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 było
podnoszenie jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego poprzez stwarzanie im możliwości i warunków
do uczestnictwa w życiu publicznym.
Efektem dobrej współpracy w latach poprzednich jest wzrastająca aktywność
społeczna, identyfikacja potrzeb i oczekiwań, tak po stronie samorządu jak i po
stronie podmiotów realizujących zadania na rzecz lokalnej społeczności.
Procesy te wzmacniają rozwój współpracy i uzyskiwanie efektywnych
rozwiązań.
Współpraca była oparta o zasady pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Współpraca odbywała się głównie w obszarach:
1. Pomocy społecznej.
2. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
3. Profilaktyki

uzależnień

i

rozwiązywania

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Kultury fizycznej, sportu i turystyki.
5. Edukacji i kultury.
6. Ekologii i dziedzictwa przyrodniczego.
7. Ochrony i promocji zdrowia.
8. Ratownictwa i ochrony ludności.
9. Turystyki i krajoznawstwa.
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II.

2020

Obszary współpracy

1. Sprawy Społeczne
Działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Burmistrz

Miasta

ogłosił

otwarte

konkursy

ofert

na

realizację

zadań

publicznych w 2020 roku, a także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznał za celowe i przyznał dotacje na realizację
zadań w trybie pozakonkursowym z zakresu:

1. Ochrony

i

promocji

zdrowia

dotyczącego

przeciwdziałania

uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim
w 2020 r. , na zadania:
a. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu
Mazowieckiego.
b. Realizacja

środowiskowych

programów

profilaktyki

uzależnień

i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
c. Realizacja

szkolnych

programów

profilaktyki

uzależnień

i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
d. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie treningów
z

zakresu

piłki

nożnej

z

programem

profilaktyki

uzależnień

i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
e. Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych
(60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu
wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalnoartystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów,
organizowanie spotkań okolicznościowych.
f. Organizacja

wakacyjnych

wyjazdów

z

elementami

profilaktyki

uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki.
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2. Pozostałej działalności w pomocy społecznej, na zadania:
a. Aktywizacja

środowiska

seniorów

(mieszkańców

Nowego

Dworu

Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć.
b. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
c. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
d. Integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
e. Aktywizacji społecznej osób starszych.
f. Profilaktyki chorób nowotworowych.
g. Edukacji mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie

zasad zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, działania na rzecz
zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców.
Na podstawie w/w procedur Burmistrz Miasta podpisał umowy na realizację
zadań publicznych. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2020 z budżetu
Stanowiska ds. Społecznych wraz z przyznanymi kwotami znajduje się w
załączniku do sprawozdania.
III otwarty konkurs dotyczący realizacji szkolnych programów profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej został unieważniony
Zarządzeniem Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie: unieważnienia III otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim
ogłoszonego Zarządzeniem nr 24/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z dnia 7 lutego 2020r. Z powodu unieważnienia konkursu dotacja
nie została przyznana.
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałej
działalności w pomocy społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, dotyczący
aktywizacji

środowiska

seniorów

(mieszkańców

Nowego

Dworu

Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć, został unieważniony
Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia
26 marca 2020 r. w sprawie: unieważnienia I otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu pozostałej działalności w pomocy
społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim ogłoszonego Zarządzeniem nr
5
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35/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 lutego 2020r. Z
powodu unieważnienia konkursu dotacja nie została przyznana.

2. Sport
Działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Burmistrz

Miasta

ogłosił

otwarte

konkursy

ofert

na

realizację

zadań

publicznych w 2020 roku w zakresie:
1.

Upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na
terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2019 roku, na zadanie:
a.

Prowadzenie programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
organizację

zajęć

sportowych,

współzawodnictwa

i

rywalizacji

w ramach zawodów sportowych.
Konkurs został unieważniony: Zarządzeniem nr 69/2020 Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia I
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
Nowy Dwór Mazowiecki w 2020 roku ogłoszonego Zarządzeniem nr 33/2020
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 lutego 2020r. Z powodu
unieważnienia konkursu dotacja nie została przyznana.

3. Kancelaria Burmistrza
Działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Burmistrz

Miasta

ogłosił

otwarte

konkursy

ofert

na

realizację

zadań

publicznych w 2020 roku z zakresu:
1. Badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, na zadanie:
a. Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum.
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Konkurs został unieważniony Zarządzeniem Nr 64/2020 Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie:
unieważnienia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki ogłoszonego Zarządzeniem nr 39/2020 Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki z dnia 13 lutego 2020 r. Z powodu unieważnienia konkursu
dotacja nie została przyznana.
Środki zostały natomiast przyznane w trybie art. 19 a zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie.

Działając na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki udzielił dotacji na realizację zadań
publicznych w ramach:
a. Turystyki i krajoznawstwa.
Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2020 z budżetu Kancelarii Burmistrza
wraz z przyznanymi kwotami znajduje się w załączniku do sprawozdania.

4. Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
Działając na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki udzielił dotacji na realizację zadań
publicznych w ramach:
a. Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa
i ochrony ludności.
Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2020 z budżetu Straży Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z przyznanymi kwotami znajduje się
w załączniku do sprawozdania.
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Podstawą unieważnienia konkursów było Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.

III.

Podsumowanie

Ilość umów podpisanych na realizację zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe, dotowanych z budżetu miasta Nowy Dwór
Mazowiecki w 2020 roku – 35.
Spotkania z organizacjami pozarządowymi:
•

dotyczące omówienia projektu Programu współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na
rok 2020 oraz szkolenia z zakresu procedury składania oferty realizacji
zadania publicznego,

•

dotyczące utworzenia centrum wolontariatu oraz współpracy pomiędzy
stowarzyszeniami,

•

inne spotkania w tym również szkoleniowe, dotyczące procedur
otwartych konkursów ofert.

Inne formy współpracy:
•

Współpraca

z

Ochotniczą

Strażą

Pożarną

w

Nowym

Dworze

Mazowieckim, Ochotniczą Strażą Pożarną – Ratownictwo Wodne,
Hufcem ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.
•

Porady i konsultacje dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji
celów statutowych oraz zmian w przepisach prawa.

•

Współpraca z przedstawicielami NGO podczas wdrożenia i realizacji
Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020.

Inne działania w przedmiotowym obszarze:
•

Bieżące

aktualizowanie

dedykowanej

zakładki

organizacjom

stronie

pozarządowym

www.nowydwormaz.pl/ngo.
8
www.nowydwormaz.pl/ngo

na

internetowej
i

urzędu

wolontariatowi

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

2020

Podsumowując, założone cele w Programie Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na rok 2020 zostały osiągnięte w stopniu
satysfakcjonującym. Nie sposób zauważyć jednak, że płaszczyzna współpracy
mogłaby działać efektywniej, konieczne jest wzmocnienie kanałów wymiany
informacji pomiędzy administracją a organizacjami, a także pomiędzy samymi
organizacjami. Istotnym efektem współpracy, obserwowanym na przestrzeni
ostatnich trzech lat jest zwiększona aktywność zarządów stowarzyszeń
w poszukiwaniu

źródeł

finansowania

swoich

zadań

w

programach

wojewódzkich i krajowych. Warto również podkreślić, iż pomimo trudnej
sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa typu Sars-CoV-2 i
związanymi z tym licznymi obostrzeniami, w 2020 roku Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki zawarło 35 umów na realizację zadań publicznych. W 2020 roku
na realizację zadań publicznych przekazano 471 149,00 złotych.
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IV.

Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 roku organizacjom pozarządowym (na podst. Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Lp.

Nr umowy

Nazwa stowarzyszenia

Tytuł zadania

1.

1/D/SP/2020

Stowarzyszenie
„Rozbiegamy Nowy
Dwór”, ul. Dębowa
74/102, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki

Rozbiegamy Nowy Dwór program profilaktyczny.

Stowarzyszenie
„RODZICE Z KLASĄ”,
ul.Szarych Szeregów 2,
05-101 Nowy Dwór
Mazowiecki

Zajęcia profilaktyczne i
ogólnorozwojowe –
realizacja środowiskowych
programów
profilaktycznych.

2.

2020

2-A/D/SP/2020

www.nowydwormaz.pl/ngo

Kwota
udzielonej
dotacji
(zł)
4 600,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy
stanej
dotacji
1 415,00

50 000,00

Klasyfikacja
Budżetowa

Krótki opis zadania

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

Głównym celem realizowanego zadania
było przeciwdziałanie uzależnieniom i
wykluczeniu społecznemu oraz
integracja społeczna, poprzez
propagowanie aktywnego i zdrowego
stylu życia.
Realizacja zadanie obejmowała 26
spotkań treningowych, podczas których
odbywały się pogadanki nt. profilaktyki
uzależnień
Środki zostały zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Celem programu było zapewnienie
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży, ograniczenie
patologii i uzależnienia, udzielenie
wsparcia pedagogicznego dzieciom z
rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym i przemocą, zapewnienie
pomocy dzieciom sprawiającym
problemy wychowawcze, integracja w
grupach (współdziałanie rówieśnicze),
pomoc w odrabianiu lekcji, zapobieganie
niepowodzeniom szkolnym, pomoc w
sytuacjach kryzysowych, zdobycie
nowych i rozwinięcie posiadanych
umiejętności, propagowanie zdrowego
stylu życia.

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360
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3.

3/D/SP/2020

Stowarzyszenie „POMÓŻ
DZIECIOM”, ul.Gen.
Franciszka Żymirskiego
1a, 05-205 Klembów

Nie daj się nudzie – program
profilaktyczny.
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2020

9 040,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

Adresatami projektu były dzieci i
młodzież z terenu Nowego Dworu
Mazowieckiego, zwłaszcza mieszkańcy
Osiedla Młodych.
Zajęcia odbywały się w siedzibie
Stowarzyszenia przy ul. Szarych
Szeregów 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim. W związku z
wystąpieniem pandemii Covid-19 i
wprowadzonymi ograniczeniami,
działania stowarzyszenia zostały
przeniesione do internetu (Microsoft
Teams oraz Office Online) oraz
wprowadzono dodatkowy podział na
grupy.
Wprowadzono program profilaktyczny
związany z przeciwdziałaniem Covid-19
oraz wspierano uczestników w nauce
zdalnej (e-korepetycje).
W zajęciach uczestniczyło ok. 30 osób.
Różnorodność aktywnych form
spędzania czasu wolnego przyczyniła się
także do odkrycia nowych pasji, a
zajęcia komputerowe pokazały, że
komputer służy nie tylko do grania.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego dzieciom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy.
W obozie wzięło udział 51 osób
spełniających kryteria uzyskanej dotacji.
Podczas zimowiska przeprowadzono
zajęcia z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy rówieśniczej.
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4.

4/D/SP/2020

Nowodworski Klub
Sportów Walki „Bastion”,
ul. Leśna 4, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki

Wybierz sport – ferie z
Bastionem.

2020

4 746,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

5.

5/D/SP/2020

Lokalny Ośrodek
Sportowy „LOS”, ul.
Dębowa 18a, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki

Ustronie Morskie 2020.

7 910,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

6.

6/D/SP/2020

Uczniowski Klub
Sportowy „Reduta”, ul.

Organizacja zimowego
wyjazdu z elementami

10 170,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
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Środki zostały zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego mieszkańcom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy.
W obozie wzięło udział 21 osób
spełniających kryteria uzyskanej dotacji.
Podczas zimowiska przeprowadzono
zajęcia z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy (12h), zajęcia
sportowe oraz integracyjne.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego mieszkańcom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy.
W obozie wzięło udział 35 osób
spełniających kryteria uzyskanej dotacji.
Podczas zimowiska przeprowadzono
zajęcia z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy, zajęcia
sportowe, ogólnorozwojowe oraz
integracyjne.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego mieszkańcom z terenu

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

7.

7/D/SP/2020

Bema 312, 05-160 Nowy
Dwór Mazowiecki

profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy
dla uczniów placówek dla
których organem
prowadzącym jest Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarząd
Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego, ul.
Kredytowa 1A/13, 00554 Warszawa

Działalność opiekuńczowychowawcza
i profilaktyczna w placówce
opiekuńczej prowadzona
przez Środowiskowe
Ogniska Wychowawcze TPD
w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul.
Bohaterów Modlina 77A i ul.
Szkolnej 3.

13
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2020
§ 2360

100 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy.
W obozie wzięło udział 27 osób
spełniających kryteria uzyskanej dotacji.
Podczas zimowiska przeprowadzono
zajęcia z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy, warsztaty
interpersonalne oraz muzyczne,
mediacje rówieśnicze, zajęcia sportowe
oraz zajęcia rozwijające zdolności
artystyczne.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Realizacja zadania polegała na
prowadzeniu opiekuńczo-wychowawczej
działalności środowiskowej dla dzieci i
młodzieży, wywodzącej się z rodzin
dysfunkcyjnych, zaniedbanych
wychowawczo, ubogich. Celem realizacji
zadania było ograniczenie ryzykownych
zachowań wśród dzieci i młodzieży
poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego, zapewnienie warunków do
prawidłowego rozwoju oraz ułatwionego
dostępu do różnego rodzaju form
pomocy i wsparcia, zmiana postaw na
prozdrowotne i
proekologiczne, rozwijanie
prawidłowych umiejętności społecznych i
możliwości rozwijania zainteresowań
(zajęcia TUS, kulinarne, teatralnomuzyczne, komputerowe, sportoworekreacyjne).
Program był realizowany w:
• Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
TPD ul. Boh. Modlina 77A

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

8.

8/D/SP/2020

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Maksymiliana
Kolbego w Nowym
Dworze Mazowieckim,
ul.Czarnieckiego 13, 05102 Nowy Dwór
Mazowiecki

Zimowisko „Ciągle
zaczynam od nowa 2020”.

8 100,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy
stanej
dotacji
540,00

14
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2020

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

• Środowiskowe Ognisko Wychowawcze
TPD ul. Szkolna 3 w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Praca opiekuńczo – wychowawcza była
prowadzona w zakresie:
- pomocy w zakresie rozwiązywania
problemów szkolnych,
- dożywiania,
- wspierano rozwój indywidualny
poprzez udział w zajęciach, w których
wychowankowie mogli rozwijać swoje
zainteresowania, pracować nad poprawą
stanu emocjonalnego i psychicznego,
uczestniczyć w wyjazdach, wycieczkach,
- prowadzona była działalność
profilaktyczna, poprzez organizację
zajęć z elementami socjoterapii
wspomagających rozwój emocjonalny
dzieci, uczące społecznie akceptowanych
zachowań, dające poczucie
przynależności do pozytywnej grupy
odniesienia,
– wspierano i realizowano funkcję
opiekuńczo – wychowawczą, udzielano
codziennego, doraźnego oraz
długookresowego wsparcia
pedagogiczno–wychowawczego.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego mieszkańcom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
ferii zimowych z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy.
W obozie wzięło udział 42 uczniów z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w
Nowym Dworze Mazowieckim.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

2020

9.

9/D/SP/2020

Fundacja Rozwoju
Edukacji i Sportu FREiS,
Ul.Bohaterów Modlina 40,
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Akademia Dzieci i Młodzieży
FREiS – realizacja
środowiskowych programów
profilaktycznych.

33 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

10.

10/D/SP/2020

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej Nr
1, ul. Słowackiego 2, 05100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Program wsparcia dla
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1- realizacja
środowiskowych programów
profilaktycznych.

20 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360
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Podczas zimowiska przeprowadzono
zajęcia z zakresu programu
profilaktycznego, zajęcia sportowe,
turystyczne i rekreacyjne oraz
integracyjne.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było ograniczenie występowania
problemów związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od alkoholu oraz innymi
uzależnieniami oraz przemocą, jak i
zapewnienie pomocy dzieciom i
młodzieży z problemami
wychowawczymi i emocjonalnymi.
Efektem realizacji zadania było
przeprowadzenie 16 warsztatów z
robotyki WeDo (16h) dla dzieci z klas IIII oraz 80 godzin spotkań
wspierających w ramach dyżuru
psychologiczno-terapeutycznego.
W projekcie wzięło udział 55
uczestników.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było ograniczenie występowania
problemów związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od alkoholu oraz
zjawiska odurzania się alkoholem i
innymi środkami psychoaktywnymi
przez dzieci i młodzież poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego.
Program skierowany był do uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim, w szczególności

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

2020
pochodzących z grup ryzyka ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Przeprowadzono spotkania edukacyjnoprofilaktyczne, zajęcia szachowe (80h),
plastyczne (24h), zajęcia w Szkolnym
Klubie Młodego Naukowca (24h),
Pogotowie Lekcyjne (51h).
Dzięki Pogotowiu Lekcyjnemu dzieci i
młodzież otrzymały wsparcie w nauce,
poprzez nadrabianie zaległości
szkolnych oraz przygotowanie do
sprawdzianów i egzaminów. Korzystnie
wpłynęło to na wyrównanie ich szans
edukacyjnych.
Dzięki zajęciom szachowym dzieci
nabyły umiejętności przestrzennego
myślenia, przewidywania, koncentracji,
spostrzegawczości, skupienia,
wyciszenia, zapamiętywania oraz
podejmowania decyzji.
Współzawodnictwo pozwoliło im na
wzrost poczucia własnej wartości oraz
aktywne rozładowanie emocji.
W programie wzięło udział łącznie 355
osób.
W wyniku podejmowanych działań
osiągnięto następujące rezultaty:
- zmniejszenie występowania zachowań
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
- zwiększenie wiedzy w zakresie
możliwości spędzania czasu wolnego,
- zwiększenie wiedzy w zakresie
możliwości sięgania po pomoc w
sytuacjach kryzysowych,
- rozwój społeczny dzieci,
- wzrost zainteresowania nauką,
- rozwijanie kreatywności, pasji oraz
świadomości społecznej,
- poprawa standardów nauczania,

16
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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

11.

11/D/SP/2020

Stowarzyszenie
Sztangielek, ul.Baśki
Murmańskiej 164, 05160 Nowy Dwór
Mazowiecki

Program zajęć
profilaktycznych „popołudnie
ze Sztangielkiem”.
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2020

49 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

- zwiększenie umiejętności
praktycznego wykorzystania zdobytej
wiedzy.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem programu było
zwiększenie umiejętności społecznych
oraz umiejętności funkcjonowania w
grupie poprzez realizację 850 godzin
zajęć psychologicznych,
specjalistycznych, profilaktycznych i
pedagogicznych, w tym 364 godziny
zajęć przeprowadzonych zdalne. W tym
programie zależało na wzroście
zachowań akceptowalnych społecznie,
poprawie postrzegania swojego
wizerunku i odbioru własnej
osoby, rozbudzenie zainteresowań i
pasji służących rozwojowi osobistemu, a
przez to ograniczenie podejmowania
zachowań ryzykownych.
Celem programu było także zwiększenie
umiejętności społecznych, zmniejszenie
deficytów szkolnych i poprawa wyników
w nauce, zmniejszenie deficytów
rozwojowych. Zwrócono uwagę dzieci na
sprawy szkolne, pomagano w odrabianiu
lekcji. Sumarycznie ze wszystkich zajęć
skorzystało 52 dzieci, powtarzając swą
obecność na wielu z nich. Program
prowadzony był w Modlinie Twierdzy,
zajęcia odbywały się od wtorku do
piątku w dni nauki szkolnej w godzinach
15:00 – 19:00.
Przeprowadzenie zajęć w podanej liczbie
godzin zagospodarowało czas wolny
grupy docelowej w efektywny sposób,
pozwalający poznać swoje możliwości
interpersonalne oraz zmieniający

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

12.

12/D/SP/2020

Fundacja Rozwoju
i Wsparcia
Psychologicznego
PRZEMIANA,
Ul. Szkolna 19,
05-180 Pomiechówek

„Zdrowa głowa – pomoc
psychologiczna dla dzieci i
młodzieży” - realizacja
środowiskowych programów
profilaktycznych.
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2020

13 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

patologiczne nawyki. W wyniku
podwójnej indywidualnej oceny
psychologów i pedagogów, każdego z
uczestników, biorących udział w
programie, zauważamy pozytywne
rezultaty miękkie: np. zwiększenie
kooperacji – największe zmiany
obserwujemy w spektrum społecznych
zachowań. Rezultatem jest także dalszy
pozytywny odbiór podmiotu, który
prowadzi zajęcia, jako miejsca, gdzie
można uzyskać pomoc.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównymi celami realizacji zadania było:
-upowszechnienie dostępności
bezpłatnej pomocy psychologicznej
(problemy rodzinne, rówieśnicze,
szkolne czy osobiste);
-świadczenie profesjonalnej pomocy
psychologicznej dla dzieci i młodzieży;
- organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży,
- wzmacnianie umiejętności radzenie
sobie w trudnych sytuacjach.
W ramach realizacji zadania odbyło się:
30h konsultacji indywidualnych dla
dzieci i młodzieży (oraz ich rodziców)
oraz utworzone zostały 2 grupy
socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku
8-12 oraz 12-15 lat po 12h lekcyjnych
(łącznie 24h w każdej z grup).
Celem ogólnym realizacji zadania była
potrzeba wsparcia w zakresie
rozwiązywania problemów o podłożu
emocjonalnym i psychicznym,
wynikającym m.in. z sytuacji szkolnych,
rówieśniczych czy rodzinnych.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

13.

14.

13/D/SP/2020

14/D/SP/2020

Stowarzyszenie Przyjaciół
Piątki, ul.Chemików 1a,
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Stowarzyszenie CEL –
Centrum Edukacji
Lokalnej,
ul.Rtm. W.Pileckiego
15/26, 05-101 Nowy
Dwór Mazowiecki

„Baw się realnie, nie
wirtualnie” edycja 2020 –
program profilaktyki w
zakresie przeciwdziałania
przemocy rówieśniczej.

„Profilaktyka i edukacja –
program wsparcia dla dzieci
i młodzieży” - realizacja
środowiskowych programów
profilaktycznych.
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2020

0

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

/przyznano
50 000/

5 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

W spotkaniach wzięło udział ok. 30
uczestników.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Zadanie nie zostało zrealizowane ze
względu na sytuację epidemiologiczną Koronawirus SARS-CoV-2.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było ograniczenie występowania
problemów związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od alkoholu oraz
zjawiska odurzania się alkoholem i
innymi środkami psychoaktywnymi
przez dzieci i młodzież. Cel główny był
realizowany poprzez działania
edukacyjno-profilaktyczne w postaci
zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, szczególnie pochodzące z
grup ryzyka ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym na terenie
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Przeprowadzono: 18 godzin zajęć (3
rodzaje zajęć/po 9 godzin/ –
historyczne, pedagogiczne oraz typu „w
zdrowym ciele zdrowy duch”), w których
brało udział 30 uczestników.
Beneficjenci programu mieli możliwość
spędzić czas w sposób ciekawy,
wpływający na ich rozwój.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

2020

15.

15/D/SP/2020

Stowarzyszenie
Sztangielek,
ul.Obwodowa 343/18,
05-160 Nowy Dwór
Mazowiecki

Mały program zajęć
edukacyjno-wyrównawczych
– program profilaktyczny.

10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

16.

16/D/SP/2020

Stowarzyszenie
„RODZICE Z KLASĄ”, ul.
Szarych Szeregów 2, 05101 Nowy Dwór
Mazowiecki

Aktywizacja środowiska
seniorów - program
profilaktyczny.

10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360
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24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Celem ogólnym realizacji zadania było
przeciwdziałanie uzależnieniom oraz
patologiom społecznym, poprzez
realizację środowiskowych programów.
Ze względu na zaistniałą sytuację
spowodowana rozprzestrzenianiem się
wirusa typu Sars-Cov-2, większość zajęć
odbyła się w tzw. formie online.
Prowadzono zajęcia wyrównawcze,
reedukacyjne dla beneficjentów, którzy
czuli się zagubieni w samodzielnym
odrabianiu prac domowych.
Odbyło się m.in.:
- 242 godziny zajęć wyrównawczych,
- 8 godzin zajęć logopedycznych.
Przeprowadzono łącznie 250 godzin
zajęć edukacyjnych, w których wzięło
udział 13 indywidualnych osób (miało
być 20). Dziennie (średnio) w każdym
bloku tematycznym było mniej niż 10
uczestników.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Adresatami projektu byli seniorzy z
Nowego Dworu Mazowieckiego,
zwłaszcza mieszkańcy Osiedla Młodych,
powyżej 60 roku życia oraz osoby
samotne.
Zadanie polegało na zorganizowaniu
warsztatów terapeutycznych, zajęć
ruchowych, artystycznych,
hobbystycznych oraz integracyjnych dla
nowodworskich seniorów. Głównym
celem realizowanego zadania była
integracja i aktywizacja środowiska
seniorów oraz pobudzenie ich do
powrotu do funkcjonowania w grupie, po

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
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17.

17/D/SP/2020

Uczniowski Klub
Sportowy „Reduta”, ul.
Bema 312, 05-160 Nowy
Dwór Mazowiecki

Stop uzależnieniom – sport
jako zagospodarowanie
czasu wolnego - program
profilaktyczny.
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2020

8 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

okresie izolacji spowodowanej
rozprzestrzenianiem się wirusa typu
Sars-Cov-2. W spotkaniach i
warsztatach wzięło udział ok. 200
seniorów.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było zagospodarowanie czasu wolnego,
w szczególności uczniów Szkoły
Podstawowej nr 3 oraz nr 4 w Nowym
Dworze Mazowieckim (Modlin Twierdza
oraz Modlin Stary). Realizacja zadania
miała zapewnić bezpieczny i aktywny
wypoczynek beneficjentom, którzy nie
wyjechali na wypoczynek letni, pozostali
w domach i chcieli spędzić czas wolny
na sportowo.
Uczestnicy zadania korzystali z boiska
(Orlik) i hali sportowej (przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4) oraz z
obiektów sportowych znajdujących się
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
3. Zajęcia odbywały się pod okiem
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Zadanie miało charakter rekreacyjnosportowy.
W wyniku podejmowanych działań
osiągnięto następujące rezultaty:
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego i
aktywnego spędzania czasu wolnego w
okresie wakacji,
- ugruntowanie pożądanych postaw
zdrowia, higieny osobistej,
- poprawa sprawności fizycznej i
wyników sportowych,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- zwiększenie integracji szkolnej
społeczności i lokalnego środowiska,
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18.

18/D/SP/2020

Parfialno-Uczniowski Klub
Sportowy „MŁODE
ORŁY”, ul.Młodzieżowa 1,
05-101 Nowy Dwór
Mazowiecki

Wykonanie mapy
specjalistycznej do
sprinterskiego biegu na
orientację – program
profilaktyczny.

19.

19/D/SP/2020

Lokalny Ośrodek
Sportowy „LOS”, ul.
Dębowa 18a, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki

MRĄGOWO 2020 - Stop
uzależnieniom i stosowania
przemocy - program
profilaktyczny.
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3 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

- zmniejszenie zagrożenia patologiami, zwiększenie umiejętności współpracy,
- nabycie umiejętności przeciwdziałania
agresji.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Zadanie polegało na wykonaniu mapy
specjalistycznej wg przepisów IOF w
skali 1:10 000. Mapa została użyta do
przeprowadzenia w dniu 31.07.2020
roku Mistrzostw Mazowsza i
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w
Sztafetowym Biegu na Orientację. W
zawodach wystartowało 68 zespołów
sztafetowych trzyosobowych. W związku
z panującą pandemią, związaną z
rozprzestrzenianiem się wirusa typu
Sars-Cov-2, zachowano daleko idące
środki ostrożności.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego dzieciom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
wakacji letnich z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy. W obozie w
Mrągowie wzięło udział 98 uczestników
w wieku 9-16 lat.
Celem zadania była integracja dzieci i
młodzieży, poznanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego, połączonego z
profilaktyką uzależnień i
przeciwdziałania przemocy. Zadanie
miało charakter poznawczy,
integracyjny, sportowy,
ogólnorozwojowy (dyscyplina – piłka
nożna).
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20.

20/D/SP/2020

Lokalny Ośrodek
Sportowy „LOS”,
ul.Dębowa 18a, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki

CZŁUCHÓW 2020 - Stop
uzależnieniom i stosowania
przemocy - program
profilaktyczny.
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10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

Uczestnikom przedstawiono zagrożenia
związane z przemocą, uzależnieniem od
tytoniu, alkoholu, środków
psychoaktywnych, telefonu (fonoholizm)
czy internetu.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego dzieciom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
wakacji letnich z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy. W obozie w
miejscowości Człuchów wzięło udział 60
uczestników w wieku 9-16 lat.
Celem zadania była integracja dzieci i
młodzieży, poznanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego, połączonego z
profilaktyką uzależnień i
przeciwdziałania przemocy. Zadanie
miało charakter poznawczy,
integracyjny, sportowy,
ogólnorozwojowy (dyscyplina – piłka
siatkowa).
Uczestnikom przedstawiono zagrożenia
związane z przemocą, uzależnieniem od
tytoniu, alkoholu, środków
psychoaktywnych, telefonu (fonoholizm)
czy Internetu.
Zadanie zostało zrealizowane w
ograniczonym okresie ze względu na
pandemię, spowodowaną
rozprzestrzenianiem się wirusa typu
Sars-Cov-2. Obóz został objęty
przymusową kwarantanną, w wyniku
potwierdzonych pozytywnych wyników
badań na obecność wirusa typu Covid19 wśród uczestników. W wyniku
zaistniałej sytuacji część dzieci została
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21.

21/D/SP/2020

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej Nr
1, ul. Słowackiego 2, 05100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Wakacje na sportowo –
program profilaktyczny.
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10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

na terenie obozu, a część wróciła do
domu z rodzicami.
Wszystkie działania zostały
przeprowadzone zgodnie z procedurami
GIS, MZ i MEN.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było zagospodarowanie czasu wolnego,
w szczególności uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Zadanie miało na celu
oderwanie dzieci od komputera, tabletu,
od siedzącego trybu życia oraz ochronić
dzieci przed problemem nadużywania i
uzależnienia od alkoholu oraz
zjawiskiem odurzania się alkoholem i
innymi środkami psychoaktywnymi.
Realizacja zadania miała zapewnić
bezpieczny i aktywny wypoczynek
beneficjentom, którzy nie wyjechali na
wypoczynek letni, pozostali w domach i
chcieli spędzić czas wolny na sportowo.
Uczestnicy zadania korzystali z boiska
do piłki nożnej, piłki siatkowej, bieżni,
boiska sportowego, placu zabaw, pod
okiem wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej. Odbywały się liczne gry
sportowe (zabawy zespołowe –
koszykówka, piłka nożna i siatkowa)
oraz zabawy rekreacyjne i
zręcznościowe (badminton, bule, ringo,
skakanie przez linę oraz na skakance,
kręcenie hula-hop). Uczniowie chętnie
korzystali z toru przeszkód, na którym
codziennie walczyli o puchar przechodni.
Realizacja z przeprowadzonych zajęć
została opublikowana w Faktach
Nowodworskich.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok

22.

22/D/SP/2020

Nowodworski Klub
Sportów Walki ,,Bastion”
ul. Leśna 4, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki

Uzależnia mnie tylko sport –
profilaktyka poprzez treningi
sportowe.
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10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

Przeprowadzono łącznie 120h zajęć
rekreacyjno-sportowych, w których
wzięło udział ponad 100 uczestników.
W wyniku podejmowanych działań
osiągnięto następujące rezultaty:
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego i
aktywnego spędzania czasu wolnego w
okresie wakacji,
- zwiększenie integracji szkolnej
społeczności,
- zmniejszenie występowania zachowań
ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,
- zwiększenie wiedzy w zakresie
możliwości spędzania czasu wolnego, w
sposób wpływający na ich prawidłowy
rozwój,
- zwiększenie umiejętności współpracy,
radzenia sobie z presją i ze stresem, a
także porażką.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazdowa forma zagospodarowania
czasu wolnego dzieciom z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego podczas
wakacji letnich z
elementami profilaktyki uzależnień i
przeciwdziałania przemocy. W obozie w
Wąglikowicach wzięło udział 35 osób.
Celem zadania była integracja dzieci i
młodzieży, poznanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego, połączonego z
profilaktyką uzależnień i
przeciwdziałania przemocy. Zadanie
miało charakter poznawczy,
integracyjny, sportowy,
ogólnorozwojowy (dyscyplina – sporty
walki). Uczestników uczono, iż
stosowanie siły fizycznej wobec innych,
jest formą przemocy i może być
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23.

23/D/SP/2020

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci – Koło Dzieci i
Młodzieży
Niepełnosprawnych
Ruchowo
Stowarzyszenie,
ul.Bohaterów Modlina
77a, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Wyjazd rekreacyjnopoznawczy „Agroturystyka –
formą rehabilitacji –
program profilaktyczny”.

24.

24/D/SP/2020

Fundacja wspierania
rozwoju dzieci i wsparcia
rodziny „OdPoczątku”,
ul.Rtm. W.Pileckiego 9/3,
05-101 Nowy Dwór
Mazowiecki

Wsparcie na starcie –
program profilaktyczny.
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4 000,00

dz. 851,
rozdz. 85149,
§ 2360

10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

stosowane tylko w przypadkach
samoobrony.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Wyjazd turystyczno-integracyjny dla
niepełnosprawnych osób z opiekunami z
terenu Nowego Dworu Mazowieckiego
do Makowicy. W wyjeździe wzięło udział
50 osób spełniających kryteria
uzyskanej dotacji.
Celem wyjazdu był kontakt z naturą,
poznanie pracy w stadninie, rekreacja i
integracja. Odbyły się również zajęcia z
hipoterapii (jazda konna), ognisko oraz
wygłoszona została prelekcja nt.
„Wszystko o koniach”.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem zadania było
przeprowadzenie konsultacji
terapeutycznych w zakresie fizjoterapii,
logopedii, integracji sensorycznej,
terapii ręki, wczesnego wspomagania
rozwoju (łącznie ok. 100h). Projekt
zakładał udzielenie wsparcia
terapeutycznego minimum 25
beneficjentom, mieszkańcom Nowego
Dworu Mazowieckiego. Zainteresowanie
programem było ogromne.
W sumie w projekcie wzięło udział 45
beneficjentów. Wpłynęło również wiele
zapytań i zgłoszeń, które nie zostały
zrealizowane z uwagi na wyczerpanie
miejsc.
Łącznie odbyło się: 15 h konsultacji z
fizjoterapeutami, 25h konsultacji z
logopedą, 30h konsultacji z zakresu
integracji sensorycznej, 10h z zakresu
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2020
terapii ręki oraz 20h z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju.

25.

26.

25/D/SP/2020

26/D/SP/2020

Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Oddział PZERiI,
ul.Zakroczymska 30, 05100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Stowarzyszenie Nowy
Duch Mam, ul. Modlińska
1 m. 79, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki

Wyjazd poznawczo
- rekreacyjny
– program profilaktyczny.

Jesienny Nowy Duch Mam –
program profilaktyczny dla
dzieci i rodziców.
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4 320,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy
stanej
dotacji
60,00

8 000,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy
stanej
dotacji
1757,00

dz. 852,
rozdz. 85295,
§ 2360

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Zorganizowano wyjazd poznawczorekreacyjny do „Ziołowego Zakątka” w
Korycinach dla Członków Oddziału
Rejonowego PZERiI w Nowym Dworze
Mazowieckim.
W wycieczce wzięło udział 41
uczestników w wieku emerytalnym,
którzy mieli okazję do wspólnej
wymiany doświadczeń poprzez wspólne
rozmowy oraz integrację. Uczestnicy
poprawili również swoją formę fizyczną,
wzmocnili wiarę we własne możliwości,
pokonali rozmaite bariery fizyczne i
psychologiczne. Poprzez aktywność
ruchową kształtowali pozytywne
postawy prozdrowotne. Uczestnicy
spotkania nawiązali nowe znajomości
wśród środowiska emerytów i seniorów
w Nowym Dworze Mazowieckim, co
miało dla nich wymiar terapeutyczny.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem zadania była
kontynuacja pracy z rodzicami oraz
dziećmi z rodzin zagrożonych
zaniedbaniem związanym z niewiedzą
na temat prawidłowej opieki oraz
żywienia dziecka.
Poprzez wykłady, szkolenia i warsztaty
udało się dotrzeć z pomocą
psychologiczno-pedagogiczną,
logopedyczną i ogólnorozwojową do
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27.

27/D/SP/2020

Oddział Polskiego
Towarzystwa
Zapobiegania
Narkomanii,
ul.Rokosowskiej 10, 02348 Warszawa

Program profilaktyki
zachowań ryzykownych w
środowisku szkolnym
„Dokąd idziemy” w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr
3, ul. Szkolna 3, 05-102
Nowy Dwór Mazowiecki.
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10 000,00

dz. 851,
rozdz. 85153,
§ 2360

małych dzieci żyjących w rodzinach
dysfunkcyjnych lub z występującą
chorobą alkoholową w Nowym dworze
Mazowieckim.
Łącznie odbyło się 14 spotkań Treningu
umiejętności Społecznych (TUS), 8
spotkań pn. „Smykomultisensoryka”, 8
spotkań pn. „Matematyka sensoryczna”,
zajęcia z „Logorytmiki”. Beneficjentami
programu były dzieci od 6 miesiąca do 6
roku życia, a nawet starsze oraz ich
rodzice lub opiekunowie, z podziałem na
grupy wiekowe.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było wzmacnianie czynników
chroniących przed zachowaniami
ryzykownymi uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 3 w Nowym Dworze
Mazowieckim oraz do ich rodziców i
Rady Pedagogicznej Szkoły.
W programie wzięło udział łącznie ok.
238 osób.
W wyniku podejmowanych działań
osiągnięto następujące rezultaty:
- wzmocnienie czynników chroniących
przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych i konstruktywnych relacji
rówieśniczych w szkole,
- wzrost umiejętności indywidualnych i
społecznych u uczniów (umiejętności
komunikacyjne i kooperacyjne)
- wzrost wiedzy nt. możliwości
pomocowych, stworzenie przez
uczestników indywidualnej bazy
pomocowej („mapa pomocy”),
- wzrost poczucia
współodpowiedzialności za rówieśników i
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28.

29.

30.

28/D/SP/2020

29/D/SP/2020

30/D/SP/2020

Uczniowski Klub
Sportowy „JEDYNKA”,
ul.Słowackiego 2, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki.

Stowarzyszenie
Rozbiegamy Nowy Dwór
Mazowiecki, ul. Dębowa
74/102, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki.

Stowarzyszenie
Rozbiegamy Nowy Dwór
Mazowiecki, ul. Dębowa
74/102, 05-100 Nowy
Dwór Mazowiecki.

Zabawa z piłką, jako
przeciwdziałanie
uzależnieniom – treningi
piłki nożnej dla dzieci
rocznik 2013, 2014 program profilaktyczny.

Rozbiegamy Nowy Dwór –
program profilaktyczny II
edycja.

Sport – nie daj się
uzależnieniom – program
profilaktyczny, jako forma
zagospodarowania czasu
wolnego mieszkańców
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3 000,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy
stanej
dotacji
3 000,00
5 000,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy
stanej
dotacji
3 525,00

10 000,00
Zwrócona
kwota
niewykorzy

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

dz. 851,
rozdz. 85154,
§ 2360

bezpieczeństwo empatii, tolerancji i
integracji.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Zadanie nie zostało zrealizowane ze
względu na sytuację epidemiologiczną Koronawirus SARS-CoV-2.

Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było przeciwdziałanie uzależnieniom i
wykluczeniu społecznemu oraz
integracja społeczna, poprzez
propagowanie aktywnego i zdrowego
stylu życia.
Realizacja zadanie obejmowała
organizację i prowadzenie spotkań
treningowych, podczas których
odbywały się pogadanki nt. profilaktyki
uzależnień. Spotkania miały na celu
zintegrować lokalną społeczność oraz
przeciwdziałać uzależnieniom i
wykluczeniu społecznemu.
Środki zostały zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową
Głównym celem realizowanego zadania
było przeciwdziałanie uzależnieniom i
wykluczeniu społecznemu oraz integracji
społecznej, poprzez
propagowanie aktywnego i zdrowego
stylu życia. Zadanie miało mieć
charakter sportowy, jak i patriotyczny.
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31.

31/D/SP/2020

Oddział Polskiego
Towarzystwa
Zapobiegania
Narkomanii,
ul.Rokosowskiej 10, 02348 Warszawa

Nowego Dworu
Mazowieckiego.

stanej
dotacji
7 500,00

Program profilaktyki
zachowań ryzykownych w
środowisku szkolnym
„Dokąd idziemy” w Zespole
Szkół nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim.

9 010,00
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2020

dz. 851,
rozdz. 85153,
§ 2360

Realizacja zadanie obejmowała imprezę
biegową na dystansie 10 km,
konkurs wiedzy historycznej i
ciekawostek dot. Twierdzy Modlin,
zwiedzanie Muzeum Kampanii
Wrześniowej i zabytków Modlina
Twierdzy, podczas których odbywała się
promocja zdrowego stylu życia i
przeciwdziałania uzależnieniom.
Wydarzenie miało odbyć się 14 listopada
2020 roku, co stanowiło nawiązanie do
obchodów Narodowego Święta
Niepodległości. Wszyscy uczestnicy
biegów (dorośli i dzieci) mieli otrzymać
koszulki i medale pamiątkowe z logo
„Nie daj się uzależnieniom”.
Zadanie zostało odwołane z powodu
rozprzestrzeniania się wirusa typu SarsCov-2.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Głównym celem realizowanego zadania
było wzmacnianie czynników
chroniących przed zachowaniami
ryzykownymi uczniów w Zespole Szkół
Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz do ich rodziców i Rady
Pedagogicznej Szkoły.
W programie wzięło udział łącznie ok.
118 osób.
W wyniku podejmowanych działań
osiągnięto następujące rezultaty:
- wzmocnienie czynników chroniących
przed podejmowaniem zachowań
ryzykownych i konstruktywnych relacji
rówieśniczych w szkole,
- wzrost umiejętności indywidualnych i
społecznych u uczniów (umiejętności
komunikacyjne i kooperacyjne)
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1/D/KB/2020

Stowarzyszenie Zwykłe
Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Nowodworskiej Soli
Deo, ul. Sportowa 66,
05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

„Ochrona dóbr kultury i
sztuki poprzez działalność
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Nowodworskiej Soli Deo”.

33.

2/D/KB/2020

Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy
Modlin, ul. Baśki
Murmańskiej 164, 05-

Atrakcyjne Muzeum lato
2020.
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8 000,00

dz. 921,
rozdz. 92195,
§ 2360

10 000,00

dz. 921,
rozdz. 92118,
§ 2360

- wzrost wiedzy nt. możliwości
pomocowych, stworzenie przez
uczestników indywidualnej bazy
pomocowej („mapa pomocy”),
- wzrost poczucia
współodpowiedzialności za rówieśników i
bezpieczeństwo empatii, tolerancji i
integracji.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Celem zadania publicznego było
podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji lokalnej i narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej i lokalnej, a
także ochrona dóbr kultury i sztuki. Cel
był realizowany przez prowadzenie i
poszerzanie działalności Zespołu Pieśni i
Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo,
W ramach poszerzenia działalności
Zespołu zaprojektowano i zakupiono
stroje ludowe dla chóru, nawiązujące do
historii ziemi nowodworskiej. Ze
względu na obostrzenia i ogłoszony stan
pandemii stroje zostały zaprezentowane
w formie prezentacji internetowej, którą
obejrzało prawie 10 tys. użytkowników.
Dzięki temu Stowarzyszenie nawiązało
kontakt z innymi zespołami ludowymi
oraz dotarło do szerszego grona
odbiorców.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Przedmiotem zadania było
upowszechnianie historii Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, w tym Twierdzy
Modlin poprzez prowadzenie muzeum.
Muzeum przy ul. Baśki Murmańskiej
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160 Nowy Dwór
Mazowiecki

34.

3/D/KB/2020

Lokalna Organizacja
Turystyczna Trzech Rzek,
ul. Baśki Murmańskiej
164, 05-160 Nowy Dwór
Mazowiecki

Spływ kajakowy 100
kajakarzy na 100-lecie Bitwy
warszawskiej
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10 000,00

dz. 630,
rozdz. 63095,
§ 2360

164, w trakcie realizacji zadania, było
otwarte dla zwiedzających od wtorku do
niedzieli w godzinach od 10 do 17.
Muzeum w tym czasie odwiedziło około
500 zwiedzających.
Zmieniono m.in. ekspozycję korytarza
głównego Muzeum. Przeprowadzono
nieodpłatnie zajęcia z młodzieżą szkolną
oraz zakupiono również dozowniki,
płyny oraz środki ochrony indywidualnej
w ilości określonej przez Sanepid.
Muzeum ma pozytywny odbiór wśród
lokalnej społeczności, a jego
popularność rośnie.
Środki zostały przyznane w drodze
konkursu ofert zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Celem zadania było ukazanie walorów
turystycznych i krajobrazowych miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, atrakcyjności
trzech rzek przebiegających przez nasz
region oraz zachęcenie mieszkańców i
turystów z całej Polski do aktywnego i
bezpiecznego spędzania czasu nad
wodą.
Przed spływem uczestnicy wzięli udział
w szkoleniu z bezpiecznego pływania
kajakiem, które przeprowadziła
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo
Wodne. Podczas spływu, dzięki lokalnym
przewodnikom, uczestnicy mieli
możliwość przybliżyć się do zarysu
historycznego Bitwy Warszawskiej 1920
roku, w szczególności dowiedzieć się o
działalności wojsk na terenie Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki. Uczestniczy
spłynęli - ze Śniadówka do Modlina
Twierdzy - kajakami przyozdobionymi
flagami Polski. Na mecie czekał na nich
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149/SM/8W/2020

Nowodworskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, ul.Sukienna
14, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki

Bezpieczne Rzeki w
granicach Nowego Dworu
Mazowieckiego

2020

10 000,00

dz. 754,
rozdz. 75415,
§ 2360

pamiątkowy medal za wzięcie udziału w
spływie oraz poczęstunek.
W wydarzeniu wzięło udział 72
mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.
Zadanie pt. „Bezpieczne rzeki w
granicach Nowego Dworu
Mazowieckiego” zostało zrealizowane
poprzez patrolowanie rzek Narwi i Wisły
w granicach miasta w okresie od 15
czerwca 2020 roku do 10 września 2020
roku.
Realizując zadanie członkowie WOPR w
Nowym Dworze Mazowieckim społecznie
pełnili dyżury, podczas których
patrolowali rzeki w granicach Nowego
Dworu Mazowieckiego, przy użyciu łodzi
będących w posiadaniu Nowodworskiego
WOPRu. Wolontariusze w ramach
projektu przepracowali ponad 100
godzin.
Środki zostały przyznane zgodnie z
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Zadanie realizowano zgodnie z umową.

Łącznie na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w 2020 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wydano 471 149,00 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona w kwocie 15 747,00 zł.

BURMISTRZ
/-/ Jacek Kowalski
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Klasyfikacja budżetowa:
630 - Turystyka
63095 - Pozostała działalność
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
851 - Ochrona zdrowia
85149 - Programy polityki zdrowotnej
85153 - Zwalczanie narkomanii
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852 - Pomoc społeczna
85295 - Pozostała działalność
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92118 - Muzea
926 - Kultura fizyczna i sport
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
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