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Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 został 

przyjęty Uchwałą Rady Miasta Żyrardowa nr XVI/95/15 z dnia 24 listopada 2015 r. 

Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 

z późn. zm.), która normuje zagadnienia dotyczące zasad i form współpracy organów 

administracji publicznej z sektorem organizacji pozarządowych. Powstając na drodze dialogu 

społecznego, z działającymi na terenie Miasta podmiotami pozarządowymi jest pewnego 

rodzaju umową społeczną pomiędzy Miastem Żyrardów i Organizacjami Pozarządowymi. 

Samorząd Miasta, dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora 

pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizuje wyznaczone 

działania na rzecz mieszkańców.  

Celem głównym Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi, 

było budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 

pozarządowymi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli 

aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.  

Przedmiotem współpracy Miasta Żyrardowa z sektorem pozarządowym w 2016 r. była 

realizacja zadań publicznych z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

3) ochrony i promocji zdrowia; 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

7) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

9) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

11) promocji i organizacji wolontariatu; 

12) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

Współpraca Samorządu z organizacjami miała charakter pozafinansowy i finansowy. 

 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez: 

1. Informowanie o zadaniach publicznych realizowanych przez Miasto Żyrardów a także 

o ogłaszanych konkursach ofert, ich rozstrzygnięciach i sposobach realizacji na stronie 

internetowej Miasta: www.zyrardow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w lokalnej prasie. 

2. Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych 

działających na obszarze Żyrardowa, na stronie internetowej Miasta: www.zyrardow.pl. Dane 

organizacji, które zgłoszą zmiany są uaktualniane na bieżąco.  

3. Udzielanie przez Miasto pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, np. 

w sporządzaniu wniosków, sprawozdań oraz w formie, informacji i konsultacji. Udzielano 

konsultacji i pomocy merytorycznej kilkunastu organizacjom. 

http://www.zyrardow.pl/
http://www.zyrardow.pl/
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4. Zorganizowanie corocznego Forum podsumowującego współpracę Miasta z organizacjami 

pozarządowymi i inicjującego formy współpracy na kolejny rok. Forum Pożytku Publicznego 

poświęcone wymianie doświadczeń między Sektorem Pozarządowym a Samorządem Miasta 

odbyło się 20 września 2016 roku w Resursie. 

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez współpracę: 

1) przy organizacji uroczystych obchodów rocznic i świąt państwowych z Żyrardowskim 

Oddziałem Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Hufcem ZHP Żyrardów; 

2) przy realizacji biegu „Tropem wilczym” z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych ze Stowarzyszeniem Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności 

„Żyrafa”; 

3) współorganizowanie kwesty na renowację zabytkowych pomników w dniu 1 listopada 

2016 roku ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa; 

4) współorganizowanie otwartych imprez dla dzieci i młodzieży, m.in. eventów z okazji Dnia 

Dziecka i Mikołajek ze Stowarzyszeniem Motocykliści Żyrardów. 

6. Promowanie działalności Organizacji Pozarządowych poprzez obejmowanie patronatem 

Prezydenta Miasta niektórych przedsięwzięć realizowanych przez te organizacje. Prezydent 

objął patronatem m.in.:  

1) plenerową imprezę charytatywna „Gramy dla autyzmu” we współpracy 

ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną 

„Pomóż żyć”; 

2) projekt „Ale rękodzieło”, cykl warsztatów nawiązujących do lokalnej tradycji i historii 

Miasta przeprowadzony w Muzeum Lniarstwa we współpracy ze Stowarzyszeniem „Projekt 

Miasto”; 

3) II Mistrzostwa Żyrardowa w Sportowym Ratownictwie Wodnym we współpracy 

z Żyrardowskim Powiatowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym; 

4) Jubileusz 25 - lecia Stowarzyszenia Równych Szans; 

5) Jubileusz 30 - lecia Hufca we współpracy z Komendą Hufca ZHP; 

6) Dzień Seniora we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie; 

7) Szlachetna Paczka we współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA; 

8) „Festiwal Seniorów” we współpracy ze Stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” 

oraz Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno - Społecznych.    

7. Wymianę informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb 

mieszkańców.  

1) Miejski Konserwator Zabytków współpracował z Polskim Komitetem Narodowym 

Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, który opracowywał na zlecenie Urzędu 

„Plan Zarządzania Pomnika Historii Żyrardów XIX wieczna Osada Fabryczna”. W ramach 

współpracy z ICOMOS Polska odbyło się seminarium szkoleniowe dla zarządców Dóbr 

Dziedzictwa i Pomników Historii pn. „Ocena wartości najcenniejszych dóbr dziedzictwa jako 

podstawa programu ich ochrony i zarządzania”. 

2) Ze Stowarzyszeniem Żyrardów Odnowa w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami 

położonymi na obszarze administracyjnym naszego Miasta oraz z Towarzystwem Przyjaciół 

Miasta Żyrardowa poprzez udzielanie informacji w kwestiach konserwatorskich. Współpraca 
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polegała także na wymianie informacji, poglądów, i materiałów źródłowych oraz 

uczestniczeniu w spotkaniach Towarzystwa. 

3) Wydział Edukacji współdziałał z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

Żyrardowskiej Rady Sportu. W skład dziesięcioosobowej Rady wchodzi siedmiu przedstawicieli 

klubów i stowarzyszeń sportowych, wyłonionych spośród przedstawicieli organizacji 

realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie Żyrardowa. 

8. Wsparcie organizacji poprzez: 

1) użyczenie lokalu dla:  

a) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy,  

b) Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka,  

c) Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki”,  

d) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

e) Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka”,  

f) NSZZ „Solidarność Region Mazowsze Oddział Miejski w Żyrardowie. 

2) użyczenie działki dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 

"Żaba" pod pomnik poświęcony Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej zgrupowań walk 

o Niepodległość Polski na terenie żyrardowskim oraz dla Stowarzyszenia „Świetlik”; 

3) dowożenie osób bezdomnych (8x) do ośrodka Monar-Markot w Oryszewie; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Szopki Bożonarodzeniowej organizowanej przez 

Stowarzyszenie Fabryka Feniksa; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom zbierającym datki oraz podczas imprez 

organizowanych na rzecz WOŚP; 

6) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń przez Centrum Kultury dla:  

a) Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Żyrardowie,  

b) Towarzystwa Śpiewaczego "Lira”,  

c) Stowarzyszenia Seniorów „Żyrardowianka”,  

d) Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko "Żaba",  

e) Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka, 

f) Oratorium Św. Jana Bosko,  

g) Związku Harcerstwa Polskiego, 

h) Stowarzyszenia Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności, 

i) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie, 

j) Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Żyrardowie, 

k) Stowarzyszenia Fabryka Feniksa. 

9. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. Poddano konsultacjom m.in. uchwały w sprawie:  

1) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;  

2) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 

rok; 

3) Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2017; 

4) Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Żyrardowa - zmiana kwestionariusza kwalifikacji punktowej; 
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5) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w 2016 r.; 

6) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

7) Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

8) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa; 

9) Wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Miasta Żyrardowa; 

10) Określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Żyrardów. 

 

Finansowe formy współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowane były w różnych 

obszarach. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpraca 

odbywała się w formie wspierania i powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

10. Działania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w ramach 

otwartego konkursu ofert. 

Wsparcie finansowe otrzymały następujące organizacje: 

1) Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Sokół”, realizowało zadanie pn. 

Organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów na siłowni TKKF „Sokół”, organizowanie 

imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym  

i ponadlokalnym. W działaniach wzięło udział 480 osób;   

2) Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów, realizowało zadanie pn. 

Organizowanie i koordynowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz sportów pływackich.  

Z działań skorzystało 800 osób;   

3) Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint, realizowało zadanie pn. Przygotowanie 

zawodników do regionalnych i ogólnopolskich rozgrywek tenisowych, cykl pikników 

rodzinnych 2016 „Mój dzień z tenisem”, Tenisowe lato, Cykl Turniejów Tenisowych 2016.  

Z działań skorzystały 502 osoby; 

4) Polski Związek Wędkarski oddział w Skierniewicach, Koło Żyrardów, realizowało 

zadanie pn. Wędkuj razem z Żyrardowem. W projekcie wzięło udział 237 osób; 

5) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów realizowało zadanie pn.: Organizowanie 

i koordynowanie zajęć, treningów i zgrupowań sportowych dzieci i młodzieży, mających na 

celu przygotowanie zawodników do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 

krajowym i międzynarodowym. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych  

i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Uczestnictwo klubów 

sportowych w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. W działaniach wzięło 

udział 600 osób; 

6) Klub Miłośników Gołębi realizował zadanie pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, organizacja lotów konkursowych gołębi hodowanych przez mieszkańców 

Żyrardowa. W projekcie wzięło udział 81 osób; 
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7) Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów realizowało zadanie pn.: ŻTC BIKE RACE 2016 

– wyścig dla wszystkich. W działaniach wzięło udział 200 osób; 

8) Klub Sportowy „Żyrardów”; realizował zadanie pn.: Organizowanie i koordynowanie 

treningów bokserskich. W działaniach wzięło udział 69 osób; 

9) Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów realizował zadanie pn.: Żyrardów 

Sailing – forma aktywności sportowej, rozwój i propagowanie na terenie Miasta Żyrardowa; 

10) Academia Gorila Żyrardów realizowała zadanie pn.: Podnoszenie sprawności fizycznej  

u dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie Sportów Walk w Żyrardowie;  

11) Towarzystwo Sportowe „Oldboj”; realizowało zadanie pn.: Upowszechnianie kultury 

fizycznej u dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego Miasta Żyrardowa.  

W działaniach wzięło udział 56 osób; 

12) Uczniowski Klub sportowy „ŻAK” realizowało zadanie pn.: Pokochaj siatkówkę z UKS 

„ŻAK”. W działaniach wzięło udział 100 osób; 

13) Stowarzyszenie Lokalne SALOS realizowało zadanie pn.: Rozwój kultury fizycznej  

i kształtowanie wysokich wartości moralnych poprzez szkolenie w pływaniu, piłce ręcznej, 

nordic walking. Organizacja na terenie gminy Żyrardów imprez i zawodów sportowych.  

W działaniach wzięło udział 80 osób; 

14) Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint realizowało zadanie pn. Przygotowanie i udział 

zawodników TENIS 10 w talentiadzie, Tenisowe Dni Otwarte, Pokazy tenisa w szkołach  

i przedszkolach, Wakacyjna akademia Tenisowa. W działaniach wzięło udział 1 227 osób. 

15) Akademia Piłkarska Żyrardów realizowała zadanie pn.: Kto najlepiej w piłkę gra? – 

Akademia Piłkarska! W projekcie wzięło udział 200 osób;  

16) Klub Sportowy KUMITE realizował zadanie pn.: Karate, w którym wzięło udział 71 

osób; 

17) Żyrardowskie Powiatowe WOPR realizowało zadanie pn.: Organizowanie  

i koordynowanie zajęć, treningów dzieci i młodzieży z zakresu sportowego ratownictwa 

wodnego. Przygotowanie zawodników do World Games Wrocław 2017. W działaniach wzięło 

udział 250 osób; 

18) Klub Sportowy „Żyrardowianka” realizował zadanie pn.: Żyrardów naszym miastem. 

K.S. Żyrardowianka naszym klubem sportowym. W działaniach wzięło udział 180 osób. 

 

11. Działania z zakresu kultura i sztuka 

W ramach obchodów Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw 

miejskich realizowano zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego:  

1) VIII Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk ,,Miasto Gwiazd” organizowany przez Fundację 

Kultury i Sztuki ARTHOLDING; 

2) Cykl warsztatów oraz działań artystycznych dla dzieci i młodzieży nawiązujących do 

historii i tradycji Miasta p.n.„Mój Żyrardów” zrealizowane ze Stowarzyszeniem Praktyków 

Kultury; 

3) Filip de Girard i miasto Żyrardów – bohaterowie Festynu „Święto Radości” zrealizowane 

ze Stowarzyszeniem św. Jana Bosko; 

4) Inscenizacja historyczna „Strajk Szpularek z 1883 roku” zrealizowana ze Stowarzyszeniem 

Fabryka Feniksa; 
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5) Wydanie i promocja książki historycznej „Maciej Twardowski 1935 - 1982 życie  

i twórczość, tom II” z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego; 

6) „Koncert jubileuszowy” w ramach obchodów roku Filipa de Girarda w 100-lecia nadania 

Miastu Żyrardów praw miejskich z Towarzystwem Śpiewaczym „Echo”. 

 

12. Działania z zakresu ochrona i promocja zdrowia 

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 

Miejski Program pod nazwą „CZAS DLA SERCA” miał na celu zainteresowanie społeczności 

Żyrardowa inwestowaniem we własne zdrowie poprzez różne formy, by spowodować zmianę 

negatywnych zachowań będących elementami niewłaściwego stylu życia i przyczyniających 

się do rozwoju chorób układu krążenia. 

Klub Kwadransowych Grubasów - prowadzono program zwalczania otyłości u dorosłych  

i dzieci poprzez dietę i ruch. Dla osób z nadwagą i otyłych prowadzone były specjalne 

ćwiczenia na hali i na basenie. Uczestniczono w imprezach prozdrowotnych. 

1) Profilaktyka chorób, w tym: cukrzycy, nowotworowych i układu krążenia, realizacja 

programów samopomocowych na rzecz promocji zdrowia, w tym dla osób niepełnosprawnych 

a. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Miejsko - Powiatowy w Żyrardowie 

realizowało program pn. „Z cukrzycą da się żyć”. Prowadzono punkt konsultacyjny do którego 

zwracało się ok. 40 osób miesięcznie. Rozprowadzono wśród chorych na cukrzycę 63 

glukometry i materiały edukacyjne. Uczestniczono w imprezach prozdrowotnych tzw. „Białych 

sobotach” – przeprowadzono badania przesiewowe dla ponad 180 mieszkańców. 

Zorganizowano dwa spotkania edukacyjno – integracyjne, w których wzięło udział około 120 

osób. Uczestniczono w szkoleniach, zjazdach, sympozjach, obchodach Światowego Dnia 

Walki z Cukrzycą.  

b. Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki” realizowało program 

pn. „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Prowadzono punkt informacyjny udzielając informacji 

i porad. Łącznie przeprowadzono 45 dyżurów. W ramach telefonu zaufania przeprowadzono 

niezliczoną liczbę rozmów bez względu na porę dnia. Informowano kobiety o chorobie 

nowotworowej i konieczności badań profilaktycznych. Zorganizowano wyjazd integracyjny  

w Góry Świętokrzyskie, spotkanie o charakterze wigilijnym. Zorganizowano spotkanie  

z endokrynologiem i psychologiem. Zapewniono bezpłatne wsparcie psychologa. 

c. Polski Związek Niewidomych Koło Żyrardów realizowało program pn.: „Biała laska”, 

w ramach którego szkolono członków PZN w Żyrardowie, prowadzono punkt konsultacyjny, 

udzielano porad, uczono jak żyć, gdy traci się wzrok, zorganizowano wyjazd szkoleniowo - 

rehabilitacyjny do miejscowości Soczewka dla 38 osób. 

 

13. Działania z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

1) Profilaktyka uzależnień i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz ich rodzinom realizowało: 

a. Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka” realizowało program 

”Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy 

osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom”, który 

objął grupę ok. 45 osób i przeznaczony był dla osób uzależnionych od alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz ich rodzin. Prowadzono punkt informacyjno - konsultacyjny  

i telefon zaufania. Członkowie klubu uczestniczyli w Wiosennym Zlocie Rodzin 
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Abstynenckich. Spotkanie było dobrym doświadczeniem integracji oraz poczucia 

przynależenia do organizacji działających w całym kraju. Możliwością wymiany doświadczeń 

z innymi środowiskami abstynenckimi funkcjonującymi w kraju. Poprzez grupy wsparcia 

zapobiegano nawrotom choroby alkoholowej, wydłużano i wzmacniano abstynencję, 

odkrywano nowe wartości życiowe (bez alkoholu), zachęcano do własnego rozwoju 

duchowego, wzmacniano więzi rodzinne, poprawiano komunikację w rodzinie, porządkowano 

system wartości. Skutecznie przeciwdziałano poczuciu osamotnienia, przygnębienia, 

wykluczeniu społecznemu. 

Społeczność klubowa zorganizowała wiele spotkań otwartych mających na celu integrację 

grupy, spotkanie Wigilijne, Wielkanocne, spotkania rocznicowe abstynencji. Organizowano 

spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji społecznych i religijnych  

w celu realizacji założeń programu. Do przedsięwzięć o zasięgu ponadgminnym można 

zaliczyć „Forum Trzeźwościowe” oraz konferencję z zakresu: „Profilaktyki leczenia uzależnień 

i pomocy osobom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz „Rola Stowarzyszeń 

abstynenckich w lokalnej polityce społecznej” pozwoliła na określenie strategii szkód 

zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy 

innych środków uzależniających. Stowarzyszenie współpracowało z innymi organizacjami 

społecznymi, Urzędem Miasta, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, MKRPA, 

Poradnią Leczenia Uzależnień, wspólnotami AA, kuratorami sądowymi, placówkami kultury, 

prasą, radiem i TV.  

b. Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki „INTRA” 

Realizowało projekt pn. „Zawsze razem”. W ramach zadania przeprowadzono trening 

umiejętności wychowawczych dla rodziców, rozwijający kompetencje wychowawcze 

rodziców, których dzieci przejawiały problemy w zachowaniu, z których skorzystało 18 osób - 

6 rodzin. Poprzez zajęcia zwiększono wiedzę i umiejętności w zakresie skuteczności metod 

wychowawczych u rodziców, przez co zmniejszono rozmiary negatywnych następstw 

deficytów umiejętności wychowawczych w postaci rozwinięcia procesów uzależnienia u 

dziecka w późniejszym życiu. Przeprowadzono zajęcia w formie konsultacji rodzinnych, 

odbyło się 5 spotkań rodzinnych (1,5 godziny każde) dla 6 rodzin, łącznie 67 godzin. 

Rozwiązywano bezpośrednio problemy w obszarze relacji rodzinnych i małżeńskich dzięki 

czemu zmniejszono rozmiary negatywnych następstw problemów, prowadzących do 

uzależnienia. 

2) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Fundacja Centrum Praw Kobiet realizowała zadanie, którego celem było przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeciwdziałanie przemocy doznawanej  

w rodzinie przez kobiety i ich dzieci oraz wzmocnienie współpracy z innymi 

instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy. Udzielono 

konsultacji i wsparcia grupie ok. 120 kobiet, konsultacji prawnych 320, psychologicznych 

i zawodowych. Podjęto 15 działań interwencyjnych i 9 asyst (towarzyszenie pokrzywdzonym 

w kontaktach z instytucjami). Prowadzono grupy wsparcia psychologicznego, warsztaty 

finansowe oraz poradnictwo zawodowe, zajęcia artystyczno - kulturalne. Dystrybuowano 

poradniki w ilości 250 sztuk.  

3) Propagowanie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, aktywnych form 

spędzania wolnego czasu, poprzez: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie zainteresowań 

i talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych. 
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Realizowano programy profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych oraz 

programy adresowane do rodziców i wychowawców, mające na celu opanowanie konkretnych 

umiejętności wychowawczych, wspierających zachowania prozdrowotne w ramach szkolnych 

programów profilaktyki. 

Programy i pozalekcyjne zajęcia sportowe i sportowo - rekreacyjne realizowane były przez 

organizacje pozarządowe, uczniowskie kluby sportowe alternatywne wobec uzależnień, 

adresowane do dzieci i młodzieży, promujące zdrowy styl życia bez alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych. 

a. Stowarzyszenie Oratorium Św. Jana Bosko w Żyrardowie  

W ramach zadania Oratorium realizowało świetlicę, w której odbywały się zajęcia 

pozalekcyjne i kółka zainteresowań dla 200 dzieci i młodzieży. Dzieci miały szansę 

wyrównania braków edukacyjnych przez zapewnienie im miejsca do odrabiania lekcji  

i pomocy w nauce, korzystały z gier i zabaw świetlicowych. Uczestniczyły w 3 turniejach 

drużyn podwórkowych. Brały udział w warsztatach muzycznych, teatralnych oraz zasadach 

dobrych manier. Zorganizowano wycieczki do kina, muzeum, teatru oraz innych ciekawych 

miejsc w Żyrardowie. Dzieci korzystały w trakcie zajęć z podwieczorków. Zorganizowano 

m.in. wyjścia na pływalnię, festyn pn. „Święto Młodości” i „Święto Radości” (udział kilkuset 

osób w każdym), Przegląd Piosenki Nie Tylko Religijnej „Cecyliada”, dyskoteki, karaoke, 

ogniska, „Dzień Dziecka”, zabawę andrzejkową, spotkanie wigilijne. 

b. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Żyrardowie  

Programem objęto 25 wychowanków. W ramach zajęć odbyły się trzy uroczystości  

z udziałem rodziców: Piknik, Dzień Dziecka, Wigilia. Dzieci brały udział w zajęciach 

plastycznych spotkaniach z ciekawymi ludźmi, uczestniczyły w warsztatach z psychologiem, 

pogłębiając swoją wiedzę na temat samooceny, tolerancji, jak radzić sobie z niepowodzeniami  

i stresem. Uczestniczyły w zajęciach rozwijających talenty kulinarne, w zajęciach na krytym 

basenie oraz na zajęciach z korektywy. Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie 

otrzymywali ciepły posiłek. Zajęcia pozwoliły im rozwinąć zainteresowania plastyczne 

i rekreacyjne, rozwinęły umiejętności wykonywania ćwiczeń zapobiegania wadom postawy. 

c. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, w trakcie realizacji programu „Harcuj  

z nami” objęto łącznie 210 dzieci. Uczestniczyli oni w trzech imprezach wyjazdowych i 14 

stacjonarnych: biwaku, Harcerskim Rajdzie Radziejowskim edycja 2016, biegach na orientację, 

wycieczkach rowerowych po okolicach Żyrardowa, zajęciach rekreacyjno -sportowych na 

krytym basenie, zajęciach umuzykalniających, Przeglądzie Piosenki Harcerskiej. Dzieci 

poprawiły kondycję fizyczną i zdrowotną, nabyły nawyk spędzania czasu wolnego w sposób 

aktywny bez używek. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo w czasie wolnym 

od zajęć. Dzieci poprawiały swoja samoocenę, umiejętności społeczne, nabyły podstawowe 

umiejętności kulinarne.  

d. Stowarzyszenie „Świetlik” 

Realizowano program „Stawiamy na aktywność”, w ramach którego prowadziło świetlicę 

gdzie objęto opieką wychowawczą 40 dzieci. Dzieci miały zajęcia opiekuńczo -wychowawcze, 

integrujące grupę, plastyczne oraz pomoc w odrabianiu lekcji i pomoc w wyrównywaniu 

braków edukacyjnych. Uczestniczyły w zajęciach umożliwiających im rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych, poznawaniu sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijanie swojej 

wyobraźni oraz wiedzy i umiejętności manualnych. Organizowano zajęcia integracyjne  

t.j. „Dzień babci, Dzień dziadka, Dzień mamy, Dzień kobiet, Wigilia. Zorganizowano konkurs 
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plastyczny: „Będę sobą, żyję bez uzależnień, „Święto Niepodległości, Konkurs gier 

planszowych”, na najładniejszą kartkę świąteczną. Wychowankowie wdrażani byli do 

zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnego, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego 

poprzez aktywizację ruchową i sport. Miały zapewniony podwieczorek. 

e. Stowarzyszenie Motocykliści Żyrardów 

Brano udział w trzech miejskich imprezach: pokazie samochodów zabytkowych w czasie dnia 

Dziecka, Święta Lnu oraz Moto Mikołaje. W imprezach brało udział 100 dzieci i młodzieży. 

Dzieci miały możliwość poznania alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zobaczenia 

innego modelu życia – bez używek. Pokazano dzieciom i młodzieży zagrożenia i ich 

konsekwencje na drogach. Uczestnicy działań mieli możliwość przejażdżki motocyklem, co 

sprawiło dzieciom dużą przyjemność, niezapomniane wrażenia. 

f. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Prowadzono poradnictwo i konsultacje dwa razy w tygodniu. Zorganizowano Dzień Inwalidy, 

Dzień Seniora, 8 wycieczek. Organizowano wieczorki taneczne i  2 wyjazdy do teatru. Na 

spotkaniach propagowano szkodliwość używek (narkotyków, tytoniu, alkoholu). W aktywnym 

wypoczynku uczestniczyło 351 członków. Pozwoliło to poprawić zarówno psychiczny jak 

i fizyczny stan zdrowia seniorów oraz integrację z osobami innych środowisk.  

g. Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowało program  

p.n. ”Alkohol nie - książka tak”. W ramach programu prowadziło działalność na rzecz osób 

starszych poprzez spotkania cykliczne jeden raz w tygodniu, szkolenie obsługi komputera, 

wyjazdy do teatru, zabawę andrzejkową, spotkanie o charakterze wigilijnym, celem 

wskazywania swoim członkom zachowań prozdrowotnych bez używek. Grupa słuchaczy nie 

chce spędzać czasu wolnego z używkami a dąży do rozszerzenia swoich horyzontów wiedzy, 

chce zaprzyjaźnić się ze swoimi kolegami, zapomnieć o przemijającym czasie. 

4) Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w roku 2016 

pn. „Zima w mieście 2016”  

Dzieci miały zorganizowany czas w formie zajęć stacjonarnych przez: 

a. Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie dla 130 dzieci  

i młodzieży w wieku 6-17 lat realizowało program wychowawczy pt. „Kłamstwo ma krótkie 

nogi i długi nos”. Oprócz zajęć wychowawczych realizowano w ramach  programu gry 

i zabawy w świetlicy, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, zajęcia na lodowisku 

oraz świeżym powietrzu. Ponadto odbyła się wycieczka do Muzeum łowiectwa i jeździectwa  

w Warszawie, wyjście do Centrum Kultury w Żyrardowie na kukiełkowe przedstawienie 

teatralne pt. Pinokio, na którego fabule oparty był program wychowawczy ferii. Dzięki tym 

zajęciom dzieci rozwijały swoją sprawność fizyczną, integrowały się, poprawiły kontakty 

interpersonalne, postawy wzajemnej współpracy i umiejętności dobrego funkcjonowania 

w grupie. Dzieci miały zapewnioną opiekę. otrzymywały drugie śniadanie i gorący posiłek 

dwudaniowy. 

b. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie  

zorganizowało dla 25 podopiecznych zajęcia teatralne, plastyczne, literackie, zajęcia  

z psychologiem. Zorganizowano wycieczkę do krainy kulek, na starówkę Warszawy oraz 

stadion Narodowy. Zajęcia upowszechniały sport i rekreację, poprawiły sprawność ruchową. 

Pokazały jak spędzać wolny czas z dala od używek oraz kształtowały prawidłowe zachowania, 

uczyły asertywności. Dzieci otrzymywały codziennie gorący posiłek. 
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c. Stowarzyszenie „Świetlik” zorganizowało zajęcia dla 34 dzieci, które uczestniczyły  

w zajęciach rekreacyjnych na basenie, hali sportowej i kręgielni, w grach i zabawach 

świetlicowych i plastycznych oraz wyjście do kina na seans kina zimowego. Uczestnikom 

zorganizowano wycieczkę do: Radziejowic, Nieborowa oraz Łowicza z zajęciami rękodzieła  

w izbie regionalnej i zajęciami edukacyjnych w muzeum. Zapewniono dzieciom atrakcyjne, 

właściwe i bezpieczne warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację 

ruchową i sport. Uczestniczyły w zajęcia rozwijających umiejętności z „Akademią Twórczego 

Myślenia”. W ramach zajęć dzieci usprawniały swoje umiejętności społeczne, komunikacyjne 

 i współpracy w grupie rówieśniczej. Uczyły się rywalizacji rówieśniczej i czerpania z niej 

przyjemności. Dzieci umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. Dzieci otrzymywały 

codziennie gorący posiłek. 

d. Klub Sportowy „Żyrardowianka” realizował w okresie ferii zimowych zajęcia 

sportowo- rekreacyjne dla 150 dzieci i młodzieży. Uczestnicy brali udział w zajęciach na 

pływalni, hali sportowej, lodowisku, kręgielni. Zorganizowano również wycieczkę do kina 

e. Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint zorganizowało dla 141 uczestników projekt pn. 

Zimowa akademia Tenisowa 2016. Zrealizowano otwarte zajęcia tenisowe prowadzone przez 

instruktora tenisa. Wielu uczestników po udziale w zajęciach wyraziło chęć dalszego 

kontynuowania nauki gry w tenisa, co może wskazywać na to, ze odkryli oni swoje pasje i chcą 

je rozwijać. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. 

f. Uczniowski Klub Sportowy Żak zorganizowało dla ponad 100 dzieci i młodzieży 

zajęcia sportowo rekreacyjne na hali sportowej oraz kompleksie AQUA Żyrardów. 

Organizowano turnieje sportowe z nagrodami, różnego rodzaju współzawodnictwo sportowe, 

imprezy sportowe, na pływalni i lodowisku. Dzieci korzystały z poczęstunku podczas zajęć. 

5) Organizacja wypoczynku wyjazdowego w 2016 r. 

Realizatorami przedsięwzięcia byli:  

a. Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” 

Zadanie realizowane było dla 105 uczestników poprzez 11 dniowe kolonie pt. „Kolonie dla 

Super wynalazców”. Kolonie odbywały się w Pucku w ich trakcie został przeprowadzony 

program o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym pt. „I ty możesz zostać bohaterem”. 

Adresatami kolonii były dzieci i młodzież w wieku od 7 - 17 lat. Większość osób wywodziła 

się z rodzin dysfunkcyjnych, nabór uczestników odbywał się przy udziale pedagogów 

szkolnych i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W trakcie wypoczynku uczono dzieci i młodzież właściwych postaw pomocnych w nie 

powielaniu w życiu uzależnienia od alkoholu, które obserwują w swoich rodzinach. Dzieci 

były zakwaterowane w pokojach z łazienkami i TV. Otrzymywały 3 posiłki dziennie. 

Korzystały z boiska, placu zabaw, świetlicy ze sprzętem grającym. Korzystały z kąpieli 

morskich i wypoczynku na plaży. Uczestniczyły w wycieczkach po okolicy. 

b. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie  

Na koloniach letnich w Białym Dunajcu wypoczywało 20 wychowanków. Dzieci były 

zakwaterowane w Ośrodku Kolonijnym w pokojach z łazienkami i TV. Otrzymywały 3 posiłki 

dziennie.  

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach z przewodnikiem: do Zakopanego, na Gubałówkę, nad 

wodospad Siklawa oraz w Pieniny, rejsie po zalewie Czorsztyńskim. Dzieci miały 

zorganizowane takie uroczystości jak Chrzest Kolonijny, Śluby kolonijne, ognisko, dyskotekę 

oraz show „Mam talent”. Codziennie odbywały się zajęcia terapeutyczne zapobiegania 
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uzależnieniom. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w aktywnym wypoczynku na boisku oraz 

podziwianiu górskiej przyrody.  

c. Klub Sportowy „Żyrardowianka” 

Półkolonie dla grupy 25 dzieci poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży, poznanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

Propagowano wśród dzieci zdrowy tryb życia, rozwijanie zainteresowań oraz postaw 

prospołecznych poprzez aktywny wypoczynek i edukację profilaktyczną. 

d. Akademia Piłkarska Żyrardów  

Na obozach sportowo - rekreacyjnych pod nazwą „Wakacje pozytywnych emocji z Akademią 

Piłkarską z Żyrardowa” w Olecku oraz Nieborowie - zorganizowaną formę wypoczynku 

podjęło 95 uczestników w wieku 9 - 16 lat. Wypoczynek był realizowany poprzez zajęcia 

sportowe, rekreacyjne, kulturalno - oświatowe w formie ognisk, koncertów, dyskotek, 

występów artystycznych. Dzieci i młodzież była zakwaterowana w hotelach, korzystała z 4 

posiłków dziennie, uczestniczyła w zajęciach gry w piłkę, pływaniu na basenie. Uczestnicy 

brali udział w wycieczkach poznając okolice Nieborowa i Olecka.  

e. Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”  

Obóz wypoczynkowo - sportowy w ośrodku wypoczynkowym we Władysławowie, w którym 

uczestniczyło 70 dziewcząt. Uczestniczki były zakwaterowane w Zespole Szkół nr 1 we 

Władysławowie. Zajęcia odbywały się w hali sportowej oraz w terenie otaczającym. Dzieci 

uczestniczyły w wycieczkach: autokarowej do Gdańska oraz pieszych po okolicy. Korzystały  

z zajęć kulturalno - oświatowych i rekreacyjno - sportowych. Zorganizowano wieczorek 

integracyjny, oglądanie filmów, ognisko z pieczeniem kiełbasek, prezentacją własnego 

programu artystycznego. Odbył się, z udziałem dzieci turniej gier planszowych, biegi 

przełajowe, indywidualne konkursy strzeleckie, dyskoteka. Uczestnicy mieli cztery posiłki 

dziennie. 

W drugim obozie zorganizowanym w Dźwirzynie uczestniczyło 50 chłopców. Uczestnicy byli 

zakwaterowani w Ośrodku wypoczynkowym z wyżywieniem 4 posiłków dziennie. Zajęcia 

realizowano w hali sportowej OSIR oraz w terenie otaczającym. Dzieci uczestniczyły  

w wycieczkach pieszych i autokarowej do Kołobrzegu. Korzystały z zajęć kulturalno - 

oświatowych i rekreacyjno - sportowych. Zorganizowano wieczorek integracyjny, oglądanie 

filmów, ognisko z pieczeniem kiełbasek, prezentacja własnego programu artystycznego. Odbył 

się z udziałem dzieci turniej gier planszowych, biegi przełajowe, indywidualne konkursy 

strzeleckie dyskoteka. 

6) Organizacja wypoczynku stacjonarnego: 

Wypoczynek stacjonarny zorganizowały następujące organizacje: 

a. Klub Sportowy „Żyrardowianka” 

Półkolonie dla grupy 25 dzieci poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci i młodzieży, poznanie aktywnych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

Propagowano wśród dzieci ciekawego zdrowego trybu życia, rozwijanie zainteresowań oraz 

postaw prospołecznych poprzez aktywny wypoczynek i edukację profilaktyczną. 

b. Stowarzyszenie Projekt Miasto realizowało działania na rzecz 40 dzieci pn. ”Wakacyjne 

przygody w bibliotece, czyli z książką przez świat”. Uczestnicy rozpoczynali zajęcia 

podpisując wizytówki z imieniem co pomogło w poznaniu się. W trakcie zajęć dzieci poprzez 

kreatywne myślenie i twórczą pracę rozładowywały stres i negatywne emocje. Poszerzały 

wiedzę na temat historii książek, popularyzowano czytelnictwo i bogactwo książek. 
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c. Uczniowski Klub Sportowy „Żak”. W czasie ferii letnich ponad 100 dzieci i młodzieży 

uczestniczyło w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na hali sportowej oraz AQUA Żyrardów. 

Organizowano różne formy współzawodnictwa sportowego, przeprowadzano quizy  

z nagrodami. Dzieci otrzymywały poczęstunek. 

d. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Akcja „Lato w mieście 2016” dla 20 dzieci podczas, której był realizowany program 

socjoterapeutyczny. Dzieci aktywnie spędzały czas wolny z dala od dysfunkcyjnego 

środowiska rodzinnego i koleżeńskiego. Poznawały swoje mocne strony, uczyły się 

współdziałania w grupie. W ramach wypoczynku uczestniczyły w wycieczkach pieszych, 

krajoznawczych, grach terenowych, podchodach na terenie parku i lasu terenu Żyrardowa  

i Międzyborowa. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych, komputerowych poznając 

bezpieczne zasady korzystania z internetu. Uczestniczyły w seansie filmowym w kinie  

w Centrum Kultury. Dzieci codziennie otrzymywały posiłek. 

e. Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” 

Szczególnie dużym powodzeniem cieszą się co roku   półkolonie.   W ich przeprowadzenie  

w okresie 27 czerwca – 05 sierpnia zaangażowani byli pełni zapału młodzi ludzie  – 

 wychowawcy i animatorzy  „ posługujący” na co dzień w świetlicy oratoryjnej .   

Zajęcia wychowawcze dla 200  dzieci były oparte na programie wychowawczym  

pn. „Półkolonie dla super wynalazców”.  W trakcie realizacji zadania uczono dzieci i młodzież 

postaw, które pomogą im nie powielać prowadzących do sięgania po alkohol, a wręcz 

przeciwnie rozwijać swoje pasje życiowe. Czyniono to poprzez program wychowawczy  

pn. ”I ty możesz zostać bohaterem” program nawiązujący do postaci związanych z historią 

Miasta Żyrardowa oraz aktywność sportową, kulturalną krajoznawczą. Poza zajęciami 

wychowawczymi każdego dnia realizowany był program rekreacyjny:   wspólne gry i zabawy  

w świetlicy oratoryjnej,   zajęcia i konkursy plastyczne,  zajęcia teatralne oraz muzyczne. Dzieci 

uczestniczyły również w  zajęciach na pływalni,   zajęciach sportowych na hali i boisku,   Dzieci 

korzystały z dwudaniowych obiadów.  

7) Działania profilaktyczne, w tym pozalekcyjne zajęcia kulturalne, sportowe jako element 

programu opiekuńczo - wychowawczego i socjoterapeutycznego na rzecz dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie „Świetlik” realizowało program „Stawiamy na aktywność”. Dzieci 

uczestniczyły w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, sportowo - rekreacyjnych, 

profilaktycznych, plastycznych i rękodzieła. Wdrażane były do zdrowego stylu życia oraz 

atrakcyjnego, bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację 

ruchową i sport. Miały zapewniony podwieczorek. 

 

14. Działania z zakresu pomoc społeczna  

1) Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym 

Stowarzyszenie Równych Szans realizowało program „Skrzydła”.  

Zapewniono 16 osobom niepełnosprawnym z Żyrardowa zagospodarowanie czasu wolnego 

w sposób zorganizowany poprzez udział w regularnych zajęciach, dostosowanych do ich 

potrzeb i możliwości. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy korzystali z lokalnych atrakcji 

kulturalnych, np. wyjście do Parku Dittricha, Muzeum, Resursy czy kawiarni oraz mogli wziąć 

udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego, Inowrocławia i Warszawy. Uczestnicy brali udział 

w Wigilii wraz z wolontariuszami Banku City Handlowy i Fundacji im. Leopolda 

Kronenberga. Pozwoliło to uczestnikom nawiązać stałe kontakty towarzyskie, poczucie więzi 
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ze społeczeństwem, wyzwolić twórczą aktywność, podnieść samoocenę oraz osiągnąć większy 

poziom niezależności społecznej. 

2) Udzielenie schronienia oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia dla osób bezdomnych  

z terenu Miasta Żyrardowa  

Stowarzyszenie MONAR Dom dla Osób Starszych Monar – Markot, Oryszew - Osada. 

Zadanie realizowane było poprzez świadczenie usług socjalno - bytowych dla osób 

bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa. Zapewniono miejsca dla 65 osób bezdomnych 

z terenu naszego Miasta, z czego 15 stanowiły kobiety (9 osób do 45 r. ż, a powyżej 56 osób). 

Wszystkie osoby miały zapewnione schronienie, wyżywienie, ubranie stosownie do pory roku, 

pomoc formalno - prawną oraz opiekę medyczną. Nawiązano kontakty z rodzinami osób 

przebywających w placówce, wyrabiano dokumenty tożsamości, udzielano pomocy  

w uzyskaniu pracy, chorych umieszczano w szpitalu, a osobom uzależnionym umożliwiono 

podjęcie leczenia odwykowego.  

3) Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych 

w miejscu zamieszkania 

a. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Żyrardowie  

świadczył usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych, będących podopiecznymi MOPS w Żyrardowie. Objęto opieką 63 osoby  

z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn. Zapobiegło to umieszczeniu podopiecznych  

w placówkach opiekuńczych (gdzie koszt niekiedy przewyższa 3 000 zł) poprzez 

przeciwdziałanie niepełnosprawności fizycznej i psychicznej. Przebywanie we własnym 

środowisku daje im radość życia, stabilizację życiową i poczucie własnej godności. 

b. Polski Komitet Pomocy Społecznej współpracował poprzez wypełnianie wniosków  

i kierowanie rodzin do korzystania z pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych 

z Banku Żywności - z tej formy pomocy skorzystały 254 rodziny. 

 

PODSUMOWANIE 

 

W 2016 roku: 

1. W ramach realizacji zadań na rzecz mieszkańców Miasto współpracowało z 54 

organizacjami pozarządowymi (w 2015 r. 46).  

2. Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił 15 otwartych konkursów ofert na realizację zadań  

(w 2015 r. 13).  

3. Podpisano 66 umów na wsparcie finansowe programów realizowanych na rzecz 

mieszkańców (w 2015 r. 47).  

4. Na realizację zadań przekazano sektorowi pozarządowemu łącznie kwotę 1.760.653,00 

zł (w 2015 r. 1 218 975 zł.). 


