Żyrardów, dnia 21.05.2018 r.
ZS.0643.10.2018.MJ

Sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Miasta Żyrardowa
z Organizacjami Pozarządowymi
w 2017 roku

Przedstawiciele organizacji pozarządowych na Forum Pożytku Publicznego
z udziałem Prezydenta Miasta w dniu 16 listopada 2017 r.
Program współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 został
przyjęty Uchwałą nr XXXVI/239/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 01 grudnia 2016 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 2018 r. poz. 450 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 umową społeczną pomiędzy
Miastem Żyrardów i Organizacjami Pozarządowymi.
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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 2017 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.

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności:
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 szkoleń, informacji
i konsultacji. Udzielano konsultacji i pomocy merytorycznej kilkunastu organizacjom;
4) promowanie działalności Organizacji Pozarządowych poprzez obejmowanie patronatem
Prezydenta Miasta niektórych przedsięwzięć realizowanych przez te organizacje.
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Prezydent objął patronatem m.in.:
a) bieg „Tropem wilczym” we współpracy ze Stowarzyszeniem Żyrardowskich
Amatorów Fizycznej Aktywności „Żyrafa” (26.02.2017 r.);
b) Amatorski Turniej Koszykówki Mężczyzn 35+ organizowany przez Uczniowski
Klub Sportowy Trójka (10-11.03.2017 r.);
c) I Charytatywny Turniej Piłki Siatkowej organizowany przez Fundację „Z miłości do
dziecka” (01.04.2017 r.);
d) XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców rocznik 2002
o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa organizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy Trójka (13-15.10.2017 r.) ;
e) Obchody Roku Josepha Conrada organizowany przez Stowarzyszenie Autorów
Polskich oddział Żyrardów (24.03.2017 r.);
f) imprezę charytatywną „Gramy dla autyzmu” we współpracy ze Stowarzyszeniem
na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż żyć”;
(29.04.2017 r.);
g) Charytatywny Koncert „Z miłości do dziecka” organizowany przez Fundację
„Z miłości do dziecka” (18.05.2017 r.) ;
h) Mazowieckie Zawody Wędkarskie połączone z piknikiem rodzinnym organizowane
przez Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka” (20.05.2017 r.) ;
i) Szkolny Przegląd Filmów Dokumentalnych organizowany przez Fundację
Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth (19-21.06.2017 r.);
j) Bieg Charytatywny „Biegniemy dla Wojtusia” organizowany przez Fundację
„Z miłości do dziecka” (24.06.2017 r.);
k) Koncert Charytatywny „Żyrardów gra dla Wojtusia” organizowany przez Fundację
„Z miłości do dziecka” (24.06.2017 r.);
l) Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kadr Narodowych Kobiet U18
organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Trójka (14-16.07.2017 r.);
m) finał ogólnopolskiego cyklu wyścigów kolarskich ŻTC BIKE RACE 2017
organizowany przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów (03.09.2017 r.);
n) Turniej Nadziei Olimpijskich koszykówce kobiet U-16 organizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy Trójka (27-30.12.2017 r.);
o) XVII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców rocznik 2004
o Puchar Prezydenta Miasta Żyrardowa zorganizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy Trójka (24-26.11.2017 r.);
p) Festiwal Dobroczynności zorganizowany przez Fundację św. Michała Archanioła
(26.11.2017 r.).
5) udzielanie rekomendacji współpracującym z Miastem organizacjom, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł,
6) wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów
i potrzeb mieszkańców:
a) Miejski Konserwator Zabytków współpracował z Polskim Komitetem Narodowym
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, który opracowywał na
zlecenie Urzędu Plan Zarządzania Pomnikiem Historii „Żyrardów XIX wieczna
Osada Fabryczna”. W ramach współpracy z ICOMOS Polska 23.11.2017 r. odbyło
się spotkanie poświęcone zarządzaniu Pomnikiem Historii RP, czyli Żyrardowską
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Osadą Fabryczną. Na spotkaniu zaprezentowano Plan Zarządzania Pomnikiem
Historii „Żyrardów XIX wieczna Osada Fabryczna”.
b) 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. Przedstawiciel Wydziału brał udział w posiedzeniach Rady.
Zorganizowano konferencję stowarzyszeń sportowych (10.01.2017 r.) oraz
Bal Mistrzów Sportu – Żyrardów 2017. (17.06.2017 r.).
7) zorganizowanie corocznego Forum podsumowującego współpracę Miasta
z organizacjami pozarządowymi oraz inicjującego formy współpracy na kolejny rok.
Forum Pożytku Publicznego poświęcone wymianie doświadczeń między Sektorem
Pozarządowym a Samorządem Miasta odbyło się 16 listopada 2017 roku w Resursie.
2. Wsparcie organizacyjne przedsięwzięć w tym współpraca przy organizacji różnych
imprez, np.:
1) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) współpraca przy realizacji biegu „Tropem wilczym” z okazji obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ze Stowarzyszeniem
Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności „Żyrafa”;
b) współpraca przy organizacji inscenizacji „Strajk Szpularek” ze Stowarzyszeniem
Fabryka Feniksa;
c) współorganizowanie kwesty na renowację zabytkowych pomników nagrobnych
w dniu 1 listopada 2017 roku ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa;
d) współpraca przy organizacji uroczystych obchodów rocznic i świąt państwowych
z Żyrardowskim Oddziałem Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Hufcem ZHP
Żyrardów;
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
a) przy organizacji 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
ze Stowarzyszeniem Qltur Generator;
b) przy organizacji imprezy charytatywnej „Gramy dla autyzmu” we współpracy
ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością
Psychofizyczną „Pomóż żyć”;
c) przy organizacji warsztatów pn. Industrialna Fabryka Talentów, Muzeum
Lniarstwa z Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego;
d) współpraca przy organizacji Festynu Kultury i Sportu z Żyrardowskim
Towarzystwem Cyklistów;
e) przy organizacji Święta Hufca ZHP Żyrardów z Hufcem ZHP Żyrardów;
f) przy organizacji Dnia Seniora z Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Żyrardowie;
g) przy organizacji otwartych imprez dla dzieci i młodzieży, m.in. eventów z okazji
Dnia Dziecka i Mikołajek ze Stowarzyszeniem Motocykliści Żyrardów;
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h) przy organizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
i) podczas promocji Żyrardowa w ramach projektu „Miasto” z Akademickim
Związkiem Sportowym Politechnika Warszawska S.A.
j) IX Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk ,,Miasto Gwiazd” organizowany przez
Fundację Kultury i Sztuki artHOLDING;
3.

Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez:
1) użyczenie lokalu dla:
a) Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki”,
b) NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Miejski w Żyrardowie,
c) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki,
d) Fundacji im. św. Michała Archanioła,
e) Stowarzyszenia Charytatywnego Dobromir,
f) Miejskiego Stowarzyszenia Profilaktyki Uzależnień „Dotyk Nadziei”,
g) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
h) Powiatowego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka”,
i) Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec Żyrardów,
j) Robotniczego Koła Łowieckiego „Dzik”,
k) Akademii Piłkarskiej Żyrardów,
l) Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Żyrardów.
m) Stowarzyszenia Motocykliści Żyrardów.
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 na czas nieokreślony,
3) dzierżawę 30 miejsc (30 m2) na ustawienie kontenerów w celu zbiórki odzieży
używanej na terenie Miasta Żyrardowa Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział
Okręgowy w Warszawie.

4. Priorytetowe zadania publiczne były realizowane ze strony Miasta przez podmioty
takie jak:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
a) zapewnienie 58 osobom bezdomnym, starszym i chorym z terenu Żyrardowa
schronienia, wyżywienia i ubrania w Domu dla Osób Starszych „Monar - Markot"
w Oryszewie,
b) umieszczenie 8 mieszkańców Żyrardowa w noclegowniach prowadzonych przez
fundacje i stowarzyszenia spoza Miasta i powiatu żyrardowskiego,
c) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego osobom kierowanym przez Oddział
Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
d) współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie typowania osób
i rodzin do korzystania z pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych
z Banku Żywności (skorzystało 449 rodzin),
e) współpraca ze Stowarzyszeniem „Równych Szans” w zakresie kierowania osób do
Środowiskowego
Domu Samopomocy „Skrzydła” (skorzystało 16 osób
skierowanych przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie przy udziale MOPS),
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f) współpraca w zakresie zagospodarowania czasu wolnego oraz zapewnienia
wypoczynku letniego dla dzieci w takich placówkach jak Centrum Kultury
w Żyrardowie, Stowarzyszenie „Świetlik”, AQUA Żyrardów sp. z.o.o., Ludowy
Klub Sportowy LKS „Wrzos” Międzyborów, UKS Trójka (skorzystało 23 dzieci).
2) Straż Miejska:
a) dowożenie osób bezdomnych (pięciokrotnie) do ośrodka Monar-Markot
w Oryszewie,
b) zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Szopki Bożonarodzeniowej organizowanej
przez Stowarzyszenie Fabryka Feniksa,
c) zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszom zbierającym datki oraz podczas
imprez organizowanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
d) zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania artykułów żywnościowych przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej (pięciokrotnie).
3) Centrum Kultury:
poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu
technicznego, a także inne działania dla:
a) Stowarzyszenia Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
b) Stowarzyszenia Seniorów „Żyrardowianka”,
c) Stowarzyszenia „Klub Złoty Wiek”
d) Fundacji „Z miłości do dziecka”,
e) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Żyrardowie,
f) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Żyrardowie,
g) Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka”,
h) Stowarzyszenia Oratorium Św. Jana Bosko,
i) Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki”,
j) Stowarzyszenia „Motocykliści Żyrardów”,
k) Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko "Żaba",
l) Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Żyrardowie,
m) Towarzystwa Śpiewaczego "Lira”,
n) Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów,
o) Stowarzyszenia Żyrardowskich Amatorów Fizycznej Aktywności „Żyrafa”,
p) Fundacja Kultury i Sztuki artHolding.
4) Spółka AQUA Żyrardów:
poprzez współorganizowanie wydarzeń oraz objęcie ich patronatem.
Między innymi były to wydarzenia organizowane przez następujące organizacje:
a) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” – cztery Międzynarodowe Turnieje
Koszykówki Dziewcząt i Chłopców, dwa Amatorskie Turnieje Koszykówki
Mężczyzn, dwa Ogólnopolskie Turnieje Koszykówki Dziewcząt i Chłopców,
„Senioriada 60 +”, szkolenia dzieci i młodzieży,
b) Polski Związek Koszykówki PZ Kosz – zgrupowanie Kadr U-18 Reprezentacji
Polski w Koszykówce,
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c) Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki SMOK - dwie konferencje
szkoleniowe koszykówki,
d) Akademia Piłkarska Żyrardów – Turnieje Halowej Piłki Nożnej dla dzieci
i młodzieży, mecze piłkarskie w ramach rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej, szkolenia dzieci i młodzieży,
e) Viet Boxing Żyrardów – udostępnianie hali sportowej na zajęcia sportowe,
współorganizacja Benefisu Sztuk Walk, współorganizacja Turnieju finałowego
Dziecięcej Ligi Grapplingowej Young Grapplers oraz Viet Boxing League,
f) Towarzystwo Sportowe Oldboy Żyrardów – współorganizacja XVIII Memoriału
K. Wrońskiego,
g) Stowarzyszenie Lokalne SALOS – współorganizacja Turnieju o Puchar Proboszcza
M.B.P oraz Inspektorialnych Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej,
h) Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe –
współorganizacja Rund Żyrardowskiej Ligi Pływackiej, udostępnianie pływalni na
zajęcia sportowo-rekreacyjne, udostępnianie pływalni na warsztaty szkoleniowe,
współorganizacja Mistrzostw Żyrardowa/Mazowsza w pływaniu, współorganizacja
Mistrzostw w Sportowym Ratownictwie Wodnym,
i) Fundacja „Z miłości do dziecka” – współorganizacja turniejów charytatywnych.
5.

Konsultowanie projektu Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami
Pozarządowymi na 2018 rok.

6.

Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Poddano konsultacjom m.in.
uchwały w sprawie:
1) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie
Miasta Żyrardowa;
2) wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
i kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa;
3) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego
ustawą Prawo Oświatowe;
4) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów;
5) określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Żyrardów;
6) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;
8) Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w 2017 r.
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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.
1. Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w ramach
otwartego konkursu ofert.
Wsparcie finansowe otrzymały następujące organizacje:
1) Klub Sportowy „Sportowy Żyrardów”; realizował zadanie pn.: „Organizowanie
i koordynowanie treningów bokserskich”. W działaniach wzięło udział 40 osób;
2) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Żyrardów realizował 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 660 osób;
3) Polski Związek Wędkarski oddział w Skierniewicach, Koło Żyrardów, realizowało
zadanie pn. „Wędkuj razem z Żyrardowem”. W projekcie wzięły udział 633 osoby;
4) 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 280 osób;
5) Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów realizowało zadanie pn.: „ŻTC BIKE RACE 2017
– wyścig dla wszystkich”. W działaniach wzięło udział 700 osób;
6) Stowarzyszenie Tenisowe Matchpoint, realizowało zadanie pn. „Cykl Turniejów
Tenisowych 2017”. Z działań skorzystało 107 osób;
7) Żyrardowski Klub Sportowy „Thien Long” realizował zadanie pn.: „Realizacja zadań
publicznych zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017”.
W działaniach wzięło udział 280 osób;
8) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS realizowało
zadanie pn.: „SALOS – sportowo i wartościowo – dla wszystkich chętnych”.
W działaniach wzięły udział 562 osoby;
9) Żyrardowskie Powiatowe WOPR realizowało zadanie pn.: „Organizowanie
i koordynowanie zajęć, treningów dzieci i młodzieży z zakresu sportowego ratownictwa
wodnego”. W działaniach wzięło udział 290 osób;
10) Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów, realizowało zadanie pn.
„Organizowanie i koordynowanie zajęć, treningów dzieci i młodzieży z zakresu
sportowego ratownictwa wodnego”. Z działań skorzystało 660 osób;
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11) Towarzystwo Sportowe „Oldboj”; realizowało zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego Miasta
Żyrardowa”.
12) Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” realizował zadanie pn.: „Pokochaj siatkówkę z UKS
„ŻAK”.
13) Akademia Piłkarska Żyrardów realizowała zadanie pn.: „Kto najlepiej w piłkę gra? –
Akademia Piłkarska!” W projekcie wzięło udział 400 osób;
14) Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Żyrardów realizował zadanie pn.: „Nagły zwrot
– Harcerska Szkoła pod Żaglami”. W działaniach wzięło udział 158 osób.
2. 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.
Realizowano program pn. „Świadomy DIABETYK nie dopuszcza do powikłań”, w którym
uczestniczyło blisko 500 osób. Prowadzono punkt konsultacyjny, rozprowadzano wśród
chorych na cukrzycę glukometry i materiały edukacyjne, uczestniczono w imprezach
prozdrowotnych tzw. „Białych sobotach”. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o leczeniu
cukrzycy i zapobieganiu powikłaniom. Otrzymali ogromne wsparcie i siłę do walki z chorobą.
b) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „Amazonki”
Realizowano program pn. „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Prowadzono punkt
informacyjny udzielając informacji i porad dot. profilaktyki raka, dostępności diagnostyki
i leczenia oraz oferowano wsparcie samopomocowe. Łącznie przeprowadzono 48 dyżurów.
W ramach telefonu zaufania dostępne były dwa numery codziennie w godz. 8.00 do 22.00.
Przeprowadzono liczne rozmowy bez względu na porę dnia. Informowano kobiety
o chorobie nowotworowej i konieczności badań profilaktycznych. Zorganizowano 4 wyjazdy
integracyjne: wycieczka do Lublina i Zamościa, wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną
Górę do Częstochowy oraz dwa wyjazdy do teatru. W wyjazdach uczestniczyło 130 osób.
Zorganizowano spotkanie z ginekologiem, psychologiem, pulmonologiem. Zapewniono
bezpłatne wsparcie psychologa oraz spotkania we własnym gronie, które miały swego rodzaju
działanie terapeutyczne. Pomagano kobietom oswoić się z chorobą, pozbyć się wstydu, izolacji
i samotności. Uczono je, że pomimo choroby można cieszyć się życiem.
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c) Polski Związek Niewidomych Koło Żyrardów
Realizowano program pn.: „Pokonywanie barier osób słabo widzących i niewidomych – Być
potrzebnym w życiu zawodowym i społecznym”, w ramach którego szkolono członków
Związku w Żyrardowie, prowadzono punkt konsultacyjny, udzielano porad 20 członkom,
uczono jak żyć, gdy traci się wzrok. Zorganizowano wyjazd szkoleniowo-rehabilitacyjny
do miejscowości Soczewka dla 33 osób słabo widzących i niewidzących w zakresie
usprawniania funkcji i obsługi samodzielnego, bezpiecznego wykonywania czynności dnia
codziennego (nawlekanie specjalnej igły, przyszywanie nią guzików, korzystanie z kuchni
gazowej, nalewanie i zaparzanie herbaty oraz kawy, rozpoznawanie monet, przygotowywanie
posiłków, obieranie owoców i warzyw, szukanie przedmiotów na stole, szafce czy podłodze).
3. Działania z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz
ich rodzinom.
a) Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jutrzenka”
Realizowano program ”Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom. Promocja trzeźwego
stylu życia”, który objął grupę ok. 45 osób i przeznaczony był dla osób uzależnionych od
alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie zdobyło Certyfikaty
potwierdzające spełnianie Standardów Działań Stowarzyszeń Abstynenckich. Realizacja tego
zadania przyczyniła się do rozwijania życia na trzeźwo, poprawienia komunikacji w rodzinie
i w społeczeństwie, zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej. Organizowano pikniki dla
dzieci niepełnosprawnych Piknik Wędkarski.
b) Miejskie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Dotyk Nadziei”
Realizowano program ”Profilaktyka uzależnień oraz pomoc osobom i rodzinom zagrożonym
wykluczeniem społecznym”, który objął grupę ok. 20 osób i skierowany był do osób
uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz do ich rodzin. Prowadzono punkt
informacyjno-konsultacyjny i telefon zaufania, z którego skorzystało kilkadziesiąt osób.
Prowadzono samopomocowe grupy wsparcia, Społeczności Klubowe, będące cennym
doświadczeniem dla uczestników spotkań. Najważniejsze było motywowanie ich do podjęcia
pracy nad sobą, by poddali się profesjonalnemu leczeniu odwykowemu oraz przystąpili do
naprawy relacji z najbliższymi osobami w rodzinie i swoim otoczeniem. Społeczność klubowa
dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykającym się z problemami
życia w otoczeniu choroby uzależnienia, pozwalała na czerpanie wiedzy z doświadczeń osób
z dużym stażem abstynencji. Zorganizowano kilka
spotkań integracyjnych
i okolicznościowych. Były one formą integracji środowiska abstynenckiego z osobami
uzależnionymi i członkami ich rodzin, a także dawały osobom żyjącym w otoczeniu choroby
uzależnienia możliwość poznania sposobów wsparcia uzależnionego członka rodziny w jego
walce z chorobą i pomagały w odbudowie relacji rodzinnych.
c) Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki „INTRA”
Realizowano projekt pn. „Dni Profilaktyki Psychologicznej”. W działaniach wzięło udział
ponad 480 osób. Dzięki programowi niwelowano główne zagrożenia sprzyjające pojawianiu
się problemu nadużywania lub uzależnienia w przyszłości poprzez rozwijanie kompetencji
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wychowawczych, popularyzację wiedzy, zwiększenie świadomości i obserwacyjnej
wrażliwości rodziców. Aby osiągnąć ten cel organizowano wykłady ekspertów dla rodziców,
nauczycieli, kuratorów i innych. Wykłady prowadziła sędzia Anna Maria Wesołowska
i psycholog Aleksandra Piotrowska. Podczas przerwy uczestnicy mieli możliwość skorzystania
z indywidualnych porad w punktach konsultacyjnych, w których dyżurowali wolontariusze
psycholog, pedagog, mediator i logopeda, a także policjant. Sędzia Anna Maria Wesołowska
poprowadziła również zajęcia w 2 wybranych żyrardowskich szkołach, brało udział ok. 300
uczniów. Spotkania z młodzieżą, nauczycielami i pedagogami miały na celu popularyzację
wiedzy na temat przyczyn i konsekwencji uzależnień w grupie dzieci i młodzieży.
W okresie wrzesień – listopad odbyło się 8 spotkań grupy treningu umiejętności
wychowawczych dla rodziców. Uczestniczyło w nich 9 osób. Rozwiązywano bezpośrednio
problemy w obszarze relacji rodzinnych i małżeńskich dzięki czemu zmniejszono rozmiary
negatywnych następstw problemów, prowadzących do uzależnienia. Ponadto rozwijano
kompetencje wychowawcze, zdobywano umiejętności zaradcze w sytuacjach występowania
uzależnienia wśród najbliższych oraz uczono się zachowań asertywnych.
2) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Stowarzyszenie im. Św. Michała Archanioła
Realizowano zadanie, pod nazwą „Pomocna dłoń”, którego celem była aktywizacja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych z powodu skutków uzależnień
oraz przemocy w rodzinie. Przeciwdziałano przemocy doznawanej w rodzinie poprzez
zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego, w tym prawnika, psychologa,
pedagoga, kuratora, mediatora, doradcy zawodowego. Zapewniano wsparcie w sytuacjach
kryzysowych, pomoc poprzez asystę oraz dopełnienie formalności i pomoc oraz wzmocnienie
współpracy z innymi instytucjami/organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy. Udzielono konsultacji i wsparcia 73 osobom. W ramach zadania udzielono
80 godzin porad prawnych, 64 godziny porad psychologicznych, 32 godziny porad
pedagogicznych, 32 godziny porad doradcy zawodowego, 6 sesji z mediatorem sadowym,
16 godzin porad kuratora zawodowego oraz 176 godzin konsultacji z osobą pierwszego
kontaktu.
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.
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.
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a) Stowarzyszenie Oratorium Św. Jana Bosko w Żyrardowie
Realizowano zadanie pn. „Nie biorę. Nie palę. Nie piję – bo aktywnie żyję!” dla 100 dzieci
i młodzieży. Uczestnikom zapewniono opiekę, dobrą zabawę, podwieczorek, dostęp do kultury
oraz możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Dzieci pogłębiły sobie
umiejętność spędzania czasu w bezpiecznych miejscach, otoczone były właściwą opieką. Ich
rozwój fizyczny został wzmocniony poprzez zdrowy sposób odżywiania. Ponadto wzmocniono
rozwój dzieci w wymiarze emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym i społecznym.
Wzmocniono u nich także potrzebę samorozwoju poprzez rozwijanie swoich zainteresowań i
talentów, do czego przyczyniły się zajęcia cyrkowe, teatralne, dobrej zabawy, plastyczne,
gitarowe, kulinarne, kostki Rubika oraz rekreacyjno-sportowe.
b) 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 osób (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.
c) Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
Realizowano program pn. „Harcuj z nami na stulecie żyrardowskiego harcerstwa”.
Zorganizowano grę miejską po zabytkowej osadzie fabrycznej, w której wzięło udział około
100 osób, zawody rekreacyjno-sportowe na hali dla ok. 100 osób (w większości młodzież
spoza ZHP). Odbył się też „Harcmagedon” – bieg na orientację z przeszkodami terenowymi
dla ok. 100 osób. Zorganizowano Żyrardowski Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej,
w którym udział wzięło ok. 100 uczestników oraz biwak dla ok. 80 osób.
Dzieci poprawiły kondycję fizyczną i zdrowotną, uczyły się spędzania czasu wolnego
w sposób aktywny bez używek. Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo
w czasie wolnym od zajęć. Dzieci poprawiały swoją samoocenę, umiejętności społeczne.
Uzyskały świadomość na temat uzależnień poprzez udział w prezentacji będącej jednym
z punktów gry miejskiej).
d) Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Realizowano program pn. „Aktywne i zdrowe życie seniorów bez używek”. W ramach
programu realizowano działania na rzecz osób starszych poprzez spotkania cykliczne jeden raz
w tygodniu, w tym: szkolenie obsługi komputera, wykłady w terenie pt. Poznaj Mazowsze
wycieczka do Płocka oraz wędrówka nad zalew rzeki Pisi, wyjazd do operetki, zabawę
andrzejkową, spotkanie o charakterze wigilijnym. Celem działań było wskazywanie
uczestnikom 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. Z działań skorzystało około 150
osób.
e) Stowarzyszenie Seniorów „Żyrardowianka”
Realizowano projekt pn. „Aktywne i zdrowe życie seniorów”. Z działań skorzystało około 200
osób. Wielu z nich to osoby samotne, często pozostawione z problemami dnia codziennego co
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sprzyja sięganiu po alkohol lub inne używki. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielem
Komendy Policji, który omawiał sprawy związane z bezpieczeństwem Seniorów w domu jak
i na ulicy. Oznakowano członkom stowarzyszenia rowery, co umożliwi ich odzyskanie w razie
kradzieży. Inne spotkania dotyczyły zdrowego odżywiania czy korzystania z dobrodziejstw
stosowania różnego rodzaju ziół. Zorganizowano kilka spotkań tematycznych z ekologii
w terenie oraz zwiedzanie okolic Żyrardowa wzdłuż rzeki Pisi, trzy wyjazdy integracyjne,
spotkania integracyjne, w tym spotkanie wigilijne, Światowy Dzień Seniora oraz Dzień
Inwalidy. Realizacja zadania pomogła rozwiązać problemy seniorów wyjścia z domu, wpłynęła
na poprawę zdrowia, zachęciła do aktywności ruchowej poprawiła pewność siebie
u uczestników.
f) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Żyrardowie
Realizowało projekt pod nazwa „Klub bez nudy”. Programem objęto 43 wychowanków.
W ramach zajęć odbyły się trzy uroczystości z udziałem rodziców: Piknik, Dzień Dziecka,
Wigilia. Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych z elementami arteterapii, wycieczce
pieszej do lasu, zawodach sportowych, uczestniczyły w zajęciach zwoju kreatywności „Jestem
sobą”, „przedsiębiorczość na wesoło”. Zajęcia pozwoliły im rozwinąć zainteresowania
plastyczne i rekreacyjne, rozwinęły umiejętności wykonywania ćwiczeń zapobiegania wadom
postawy. Podczas pobytu dzieci mogły skorzystać z poczęstunku.
g) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Prowadzono poradnictwo i konsultacje dwa razy w tygodniu. Z porad skorzystały 64 osoby.
Zorganizowano Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, 4 wycieczki, w których uczestniczyły 134
osoby. Organizowano wieczorki taneczne i wyjazdy do teatru. Na spotkaniach propagowano
szkodliwość używek (narkotyków, tytoniu, alkoholu). W aktywnym wypoczynku uczestniczyło
ponad 150 członków. Pozwoliło to poprawić zarówno psychiczny jak i fizyczny stan zdrowia
seniorów oraz integrację z osobami innych środowisk.
4) Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w roku
2017 pn. „Zima w mieście 2017”.
Dzieci miały zorganizowany czas w formie zajęć stacjonarnych przez:
a) Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie
Dla 170 dzieci realizowało program wychowawczy pt. „Zima w mieście 2017 – ferie z Bogiem
w Oratorium”. Oprócz zajęć wychowawczych realizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz
odbyła się wycieczka do Warszawy, do Muzeum Sportu i Manufaktury Cukierków. Dzięki tym
zajęciom dzieci rozwijały swoją sprawność fizyczną, integrowały się, poprawiły kontakty
interpersonalne, kształtowano postawy wzajemnej współpracy i umiejętności dobrego
funkcjonowania w grupie, wzmocniły swój rozwój w wymiarze emocjonalnym, intelektualnym
i społecznym. Dzieci miały zapewnioną opiekę. Otrzymywały gorący posiłek dwudaniowy
i podwieczorek.
b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie
zorganizowało dla 25 podopiecznych program pn. „Twórcza świetlica”. Organizowano
dzieciom zajęcia sportowe i rekreacyjne (wycieczki piesze, zabawy i gry terenowe, spacery,
ognisko), plastyczne z elementami arteterapii, literackie, z przedsiębiorczości, z treningu
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rozwoju kreatywności „Jestem sobą”. 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 posiłek.
c) Stowarzyszenie Projekt Miasto
Realizowało projekt pn. „Zimowe przygody w bibliotece” dla 80 uczestników. Prowadzono
działania kulturalno-oświatowe i artystyczne w formie interesujących warsztatów. Dzięki temu
przeciwdziałano uzależnieniom i patologiom społecznym, zachęcając dzieci z różnych
środowisk do włączenia się w działania, rozbudzano twórcze umiejętności i kreatywne
myślenie, popularyzowano czytelnictwo i prezentowano bogactwo oraz różnorodności książek,
rozładowywano stres i negatywne emocje poprzez twórczą pracę, rozwijano umiejętności
zwłaszcza społeczne i artystyczne.
5) Organizacja wypoczynku wyjazdowego w 2017 r.
Realizatorami przedsięwzięcia byli:
a) Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Żyrardowie
Zadanie realizowane było dla 90 uczestników poprzez 11-dniowe kolonie pt. „Lato
z Oratorium” w miejscowości Huta Szklana. Dzieci były zakwaterowane w ośrodku
wypoczynkowym Jodłowy Dwór w pokojach z łazienkami. Otrzymywały 4 posiłki dziennie.
Uczestnicy brali udział w rekreacji na placu zabaw i terenie wokół ośrodka, na basenie, na
rowerach wodnych, w parku linowym, paintball-u, zabawach organizowanych w salach
ośrodka jak również w pieszych wycieczkach po najbliższej okolicy gdzie miały okazję
uczestniczyć w warsztatach garncarskich, zielarskich i rękodzielniczych. Dzieci uczestniczyły
w wycieczkach do Jaskini Raj, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Lat
Szkolnych Stefana Żeromskiego, Zamku w Krzysztoporze, Safari Parku w Kurozwękach,
zwiedzały Sandomierz, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Opactwo na Świętym Krzyżu.
b) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów
Zorganizowano obóz harcerski pn. „Rybical 2017 Razem Można Więcej! Razem po zdrowie”
w gminie Ryn. Dzieci zakwaterowane były w namiotach na terenie bazy obozowej.
Uczestniczyły w wędrówkach po najbliższej okolicy, grach terenowych tzw. podchodach,
wycieczce obozowej oraz zajęciach programowych (musztra, pierwsza pomoc przedmedyczna,
szyfry harcerskie, zajęcia umuzykalniające, zajęcia na temat uzależnień). Uczestnicy brali
udział w zdobywaniu sprawności leśnych, w codziennych wartach dziennych i nocnych. Dzieci
rozwijały swoje zainteresowania poprzez różnorodne zajęcia sportowe, plastyczne, turystyczne
i wokalne. Starszym uczestnikom powierzano odpowiedzialne zadania, by przez to
przygotowywać ich do podejmowania dorosłych decyzji. Dzieci miały zapewnione całodzienne
wyżywienie. W dzieciach wykształcono nawyki zdrowego stylu życia, poznanie zasad
prawidłowego odżywiania się, zwiększono świadomość na temat wagi aktywności fizycznej
poprzez prowadzenie zajęć z kucharstwa obozowego oraz codziennej gimnastyki porannej.
c) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”
Zorganizowano obóz wypoczynkowo-sportowy w Internacie Zespołu Szkół w Świdnicy dla 70
osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnictwo w obozie miało wpływ na
kształtowanie cech charakteru młodego człowieka, nauczyło sportowego trybu życia, wdrażało
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do rywalizacji sportowej na zasadach fair-play. Zajęcia pozwoliły na wypracowanie
umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, ukształtowano postawę świadomego
i permanentnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej.
d) Żyrardowski Klub Sportowy Thien Long
Zorganizowano obóz sportowy w Bazie ZHP w Borkach. Dzięki udziałowi w wypoczynku
wyjazdowym dzieci poznały nowe miejsca, nawiązały nowe kontakty z rówieśnikami,
odpoczęły od nowoczesnej technologii jednocześnie biorąc udział w aktywnym spędzaniu
czasu wolnego i codziennych treningach sportowych. W obozie wzięło udział 25 dzieci
w wieku 8-15 lat.
6) Organizacja wypoczynku stacjonarnego:
Wypoczynek stacjonarny zorganizowały następujące organizacje:
a) Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” w Żyrardowie
Zajęcia wychowawcze w czasie każdego turnusu były oparte na programie wychowawczym
nawiązującym do wybranego filmu animowanego. Dzieci w swoich grupach razem
z wychowawcą rozmawiały na różne tematy, takie jak nawiązywanie przyjaźni, odwaga, czy
wiara. Poza zajęciami wychowawczymi każdego dnia realizowany był program rekreacyjny:
wspólne gry i zabawy w świetlicy oratoryjnej, zajęcia i konkursy plastyczne, zajęcia teatralne
oraz muzyczne, rywalizacje sportowe. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach na pływalni,
zajęciach sportowych na hali sportowej i boisku. Zorganizowano wycieczkę do sali zabaw
Colorado i Figlarium w Warszawie. Dzieci korzystały z dwudaniowych obiadów.
W półkoloniach udział wzięło 210 osób.
b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie
Akcja „Wesołe wakacje” dla 25 dzieci, podczas której był realizowany program
socjoterapeutyczny. Dzieci aktywnie na świeżym powietrzu spędzały czas wolny z dala od
dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego i koleżeńskiego. Poznawały swoje mocne strony,
uczyły się współdziałania w grupie. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych oraz zajęciach
„małego aktora”, w ramach których miały możliwość uzewnętrzniania swoich emocji, lęków.
W ramach wypoczynku uczestniczyły w wycieczce do Łubna gdzie dojechały kolejką
turystyczną. Na miejscu zwiedzały mini ZOO, uczyły się jak postępować ze zwierzętami.
Podczas wycieczki uczestniczyły w grach i zabawach z animatorem oraz ognisku z kiełbaskami
o charakterze integracyjnym. Dzieci codziennie otrzymywały posiłek.
c) Stowarzyszenie Projekt Miasto .
Realizowano zadanie pod nazwą „Ahoj przygodo! Czyli wakacje z książkami” dla 25
uczestników. Były to zajęcia inspirowane wybranymi lekturami. Dzieci poszerzyły wiedzę na
temat książek, poznały nowe tytuły i nowych autorów.
Zadanie było realizowane w formie zajęć warsztatowych. Celem zajęć było rozbudzanie
kreatywności, wiary w siebie i zachęcenie do samodzielnych eksperymentów artystycznych,
rozładowanie stresów i negatywnych emocji. Dzieci wykonały niepowtarzalne prace, które
mogły zabrać do domu.
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d) Żyrardowska Akademia Kultury Fizycznej i Sportu.
Przeprowadzono dla dzieci i młodzieży półkolonie letnie pn. „Wakacje na sportowo AQUA
2017” dla 60 osób. Zadanie było realizowane w formie zajęć animacyjnych, rekreacyjnoruchowych. Dzieci doskonaliły umiejętności pływackie pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów nauki pływania. Otrzymywały ciepłe posiłki. Uświadomione zostały jak ważną
rolę w życiu młodego człowieka odgrywa ruch i sport.
7) Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy.
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów realizował zadanie pn. „Harcerska Świetlica
Profilaktyczna”. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 –
18.00. Uczęszczało na nie średnio 27 dzieci. Uczestnicy zajęć codziennie odrabiali lekcje, co
nauczyło je systematyczności w wykonywaniu tej czynności. Odbywały się zajęcia sportowe,
plastyczne, umuzykalniające (nauka gry na gitarze), wędrówki piesze, wycieczki rowerowe
oraz zajęcia z języka angielskiego, czy bajkoterapii. Dzięki zajęciom profilaktycznym dzieci
uczyły się asertywnie reagować na współczesne zagrożenia. Uczyły się patriotycznej postawy
poznając tradycję Dnia Żołnierzy Wyklętych, czy śpiewając Hymn Polski. Miały organizowane
wycieczki do Warszawy, gdzie zwiedzały m.in. Pałac Prezydencki, Sejm, ZOO, Łazienki
Królewskie.
4. Działania z zakresu pomoc społeczna
1) Zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym
w zakresie wyrównywania szans tych osób i rodzin.
Stowarzyszenie „Równych Szans” realizowało program „Skrzydła”.
Zapewniono 20 osobom niepełnosprawnym z Żyrardowa zagospodarowanie czasu wolnego
w sposób zorganizowany poprzez udział w regularnych zajęciach, dostosowanych do ich
potrzeb i możliwości. Były to zajęcia manualne, kulturalne, muzykoterapia, zajęcia kulinarne,
uspołeczniające i komputerowe. W ramach pedagogizacji rodzin i opiekunów programu
przeprowadzone zostały spotkania z rodzinami. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestnicy
korzystali z lokalnych atrakcji kulturalnych, np. wyjście do Parku Dittricha, Muzeum
Mazowsza Zachodniego, Resursy czy kawiarni oraz mogli wziąć udział w wycieczce do
Sochaczewa, Częstochowy 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 ze społeczeństwem,
wyzwolić twórczą aktywność, podnieść samoocenę oraz osiągnąć większy poziom
niezależności społecznej.
2) Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych lub
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania:
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 79 osób
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.
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Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął 11 otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych w zakresach:
1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (6 konkursów)
 profilaktyka uzależnień i pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz ich rodzinom,
 propagowanie wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, aktywnych form
spędzania wolnego czasu, poprzez: poprawę sprawności fizycznej, rozwijanie
zainteresowań i talentów, rozwój umiejętności interpersonalnych,
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy,
 organizacja czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu
Żyrardowa w okresie ferii zimowych pn. „Zima w mieście 2017”,
 organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla dzieci
i młodzieży z terenu Żyrardowa w okresie ferii letnich 2017,
 organizacja czasu wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży z terenu
Żyrardowa w okresie ferii zimowych pn. „Zima w mieście 2018”,
2) pomoc społeczna, w tym: (2 konkursy)
— pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych osób i rodzin poprzez zapewnienie opieki nad rodziną, dzieckiem
niepełnosprawnym,
— organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, będących
podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, w miejscu
zamieszkania - na terenie gminy Miasto Żyrardów,
3) ochrona i promocja zdrowia: (1 konkurs),
— profilaktyka nowotworu sutka, profilaktyka cukrzycy oraz program samopomocy
wśród osób niedowidzących,
4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 (1
konkurs).
PODSUMOWANIE
W 2017 roku:
1.
W ramach realizacji zadań na rzecz mieszkańców Miasto współpracowało z 54
organizacjami pozarządowymi.
2.
Prezydent Miasta Żyrardowa rozstrzygnął 11 otwartych konkursów ofert na realizację
zadań.
3.
Podpisano 42 umowy na wsparcie finansowe programów realizowanych na rzecz
mieszkańców.
4.
Na realizację zadań przekazano sektorowi pozarządowemu łącznie kwotę 1 494 000, 00 zł.
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