
Środki Finansowe 
przekazane Organizacjom Pozarządowym

w 2009 roku



1. Działania z obszaru przeciwdziałanie patologiom społecznym    

łącznie 120,000,00  zł

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w okresie ferii zimowych w roku 2009
„Zima w mieście”:

• Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie -
kwota 4.600,00 zł

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 - kwota 3.200,00 zł

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 
Klub Środowiskowy Dziatwa - kwota 3.200,00  zł

• Stowarzyszenie na rzecz Twórczej Osobowości Dziecka 

w Żyrardowie- kwota 4.000,00 zł 

Suma: 15.000,00 zł



Organizacja czasu wolnego dla dzieci 

i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 

w okresie ferii letnich „Lato w mieście 2009”

• Stowarzyszenie „Świetlik” w Żyrardowie - kwota 3.600.00 zł

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 
Klub Środowiskowy Dziatwa - kwota 2.800,00 zł

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 – kwota 3.600.00 zł

• Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie-
kwota 5.000,00 zł

łącznie 15.000.00zł



Organizacja czasu wolnego w formie wyjazdowej w okresie 

ferii letnich dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Żyrardowa, 

ze szkół podstawowych 

i gimnazjalnych pn. „Wakacje 2009”.

• Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie -
kwota 17.000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Żak”, Żyrardów -koszt 7.000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” -Kwota 9.000,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów – kwota 2.000,00 zł

• Klub Sportowy „Żyrardowianka”- kwota 9.000,00 zł

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie –
kwota 2.000,00 zł

• Parafia Rzymskokatolicka Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie-
koszt 8.000,00 zł

łącznie 54.000.00 zł



Działania w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy 

osobom uzależnionym od alkoholu i środków 

psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

• Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Jutrzenka –

kwota 11.000,00 zł



Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych 

promujących zdrowy styl życia:

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie, 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2- kwota 4.600,00 zł

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie, 
Klub Środowiskowy Dziatwa – kwota 4.900,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów -
4.400.00 zł

• Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana  Bosko” – kwota 6.600,00 zł

• Ognisko TKKF „Sokół” – kwota 4.500.00 zł. 

łącznie 25.000.00 zł



2. Działania z obszaru pomoc społeczna

łącznie 136.000,00 zł

z zakresu: zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem, w tym 

dzieckiem niepełnosprawnym:

• Stowarzyszenie Równych Szans - kwota 16.000,00 zł

z zakresu: świadczenia usług socjalno-bytowych dla osób 

bezdomnych z terenu Miasta Żyrardowa w tym zapewnienie 

schronienia, wyżywienia, ubrania stosownie do pory rokui 

opieki medycznej:

• Stowarzyszenie MONAR Dom Dla Osób Starszych Monar - Markot 

– kwota 120.000,00 zł



3. Działania z obszaru ochrony i promocji zdrowia 

łącznie 12.000,00 zł

• w zakresie profilaktyki nowotworu sutka: 

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKI”  

– kwota 6.000,00 zł

• w zakresie profilaktyki cukrzycy:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy      

- kwota 6.000,00 zł

Łącznie 12.000,00 zł



4. Działania z obszaru ekologia i ochrona środowiska 

łącznie 39.000,00 zł

• w zakresie „Programu edukacji kształtującej właściwe postawy 
proekologiczne”:

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji 
Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic - kwota 
14.000,00 zł

• w zakresie realizacji zadania dotyczącego utrzymania systemu 
wodno-gospodarczego na rzece Pisi-Gągolinie”, 

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa 
i Okolic - kwota 25.000,00 zł

łącznie 39.000,00 zł



5. Działania z obszaru oświaty i kultury fizycznej

łącznie 316.600,00 zł

• w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta poprzez 
organizację zawodów, rozgrywek sportowych zgodnie z 
kalendarzem miejskich imprez sportowych  w dyscyplinach: piłka 
siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa

Klub Sportowy „Żyrardowianka” 300 000,00 zł

• w zakresie upowszechniania rekreacji ruchowej wśród dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta poprzez 
organizację imprez rekreacyjno-ruchowych

Klub Miłośników Gołębi Żyrardów – 4000,00 zł

• w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta

Polski Związek Wędkarki, Koło w Żyrardowie – 2100,00 zł



Ufundowanie pucharów i nagród:  

• Koło Brydża Sportowego w Żyrardowie 

• Salezjańska Organizacja Sportowa SL SALOS

• Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Żyrardowie

• UKS „Trójka”

• Powiatowe Zrzeszenie LZS

kwota 10.500,00 zł

W trakcie rozpatrywania przyznanie nagród za osiągnięcia wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym: 

• Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym lub międzynarodowym w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych

• Trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego 
wyniku sportowego przez zawodnika



6. Dofinansowanie działań organizacji pozarządowych 

na rzecz mieszkańców jako współorganizator imprez

łącznie 31.084,00 zł

• Zwiedzanie osady fabrycznej z przewodnikami PTTK w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa kwota 584,00 zł

w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych 
zorganizowano:

• Konkurs Fotograficzny pn. „Ulice mojego dzieciństwa” kwota 
1.000,00 zł

• Konkurs Krajoznawczy pn. „Mój dom, moja kamienica” – SKKT 
PTTK „Łaziki” Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwota 1.000,00 zł



Wspólnie ze Stowarzyszeniem Fabryka Feniksa zorganizowano:

• Inscenizację historycznego strajku szpularek W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa kwota 
20.000,00 zł

• Organizacja drogi krzyżowej kwota 1000,00 zł

• Organizacja Dnia Dziecka kwota 1500,00 zł

łącznie 22 500.00 zł

Wspólnie z Komendą Hufca ZHP im. Harcerzy Młodego Lasu zorganizowano: 

• XXXVIII Przegląd Piosenki Harcerskiej 1000,00 zł

• Regaty Żeglarskie kwota 1500,00 zł

• Biwak Hufca kwota 1000,00 zł

• Święto Hufca kwota 1000,00 zł

łącznie 4.500.00 zł

Wspólnie Oddziałem Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Stowarzyszeniem Szarych Szeregów:

• Organizacja uroczystych obchodów rocznic państwowych kwota 1500,00 zł

łącznie 1.500,00 zł



Kwota przekazanych dotacji w 2009 roku wynosi 588 100 zł.

Łączna kwota przekazanych środków przez Miasto 

na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wyniosła 

łącznie 654 684 zł.



Dziękujemy za uwagę.


