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Wspólne  działania
Organizacji Pozarządowych i Miasta

w 2009 r.

Miasto  Żyrardów i Organizacje Pozarządowe współpracują ze sobą od wielu lat. 

• Współpraca ta jest finansowa i pozafinansowa. 

• W roku bieżącym współpraca przebiegała zgodnie z określonymi 
priorytetowymi obszarami określonymi w Programie współpracy Miasta 
Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009, przyjętym 
Uchwałą nr XXX/239/08 Rady  Miasta  Żyrardowa  z  dnia 27 listopada 2008 r.

• Wspólnie realizowano wiele zadań  na rzecz mieszkańców, które Samorząd 
Miasta wspierał lub współorganizował  wraz z Organizacjami Pozarządowymi.

• Współpracowano z blisko 30 organizacjami  pozarządowymi  funkcjonującymi 
na terenie Żyrardowa.



PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM

Współpraca w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy osobom
uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom:

POWIATOWE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH „JUTRZENKA”
W ŻYRARDOWIE
realizuje program pn. ”Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie
profilaktyki uzależnień i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków
psychoaktywnych oraz ich rodzinom”.



PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM

Współpraca w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych - programy edukacyjno-profilaktyczne:

STOWARZYSZENIE ORATORIUM  ŚW. JANA BOSKO
realizuje program pn. „Równaj w górę”. 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI:
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 
realizuje program pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych”.

Klub Środowiskowy „Dziatwa”
realizuje program pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym, działania 
profilaktyczne na rzecz dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego 
ryzyka”.



PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM

STOWARZYSZENIE „ŚWIETLIK” 

realizuje program przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie 
działalności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
pn. „Żeby to co robimy miało sens”.

TKKF „Sokół”

realizuje program pn. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez 
krzewienie kultury fizycznej”



Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów       
realizuje program pn. 

„Żagle dla wszystkich- żyj zdrowo i godnie”



Organizowanie  czasu wolnego w formie stacjonarnej 
i wyjazdowej w okresie ferii letnich i zimowych

Miasto dofinansowało projekty realizowane przez organizacje pozarządowe 
na rzecz dzieci  i młodzieży z Żyrardowa dotyczące organizacji czasu wolnego 
w formie wyjazdowej i stacjonarnej wraz z programami socjoterapeutycznymi:

• „Zima w mieście 2009” 

• „Wakacje 2009” 

• „Lato w mieście 2009” 



Organizatorami wypoczynku zimowego byli:
• Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 
Klub Środowiskowy Dziatwa

• Stowarzyszenie na rzecz Twórczej Osobowości Dziecka w Żyrardowie

Z akcji skorzystało 210 dzieci



Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych 

i gimnazjalnych w okresie ferii letnich 
„Lato w mieście 2009”

Realizatorzy: 

• Stowarzyszenie „Świetlik”

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie :

- Klub Środowiskowy Dziatwa

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2

• Stowarzyszenie Oratorium Św. Jana Bosko w Żyrardowie

Z akcji skorzystało 145 dzieci



Stowarzyszenie „Świetlik”



Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy 

w Żyrardowie 
Klub Środowiskowy Dziatwa



Stowarzyszenie Oratorium 
Świętego Jana Bosko w Żyrardowie



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”.

Realizatorzy:

• Stowarzyszenie Oratorium Świętego Jana Bosko w Żyrardowie 

• Uczniowski Klub Sportowy „Żak”, Żyrardów

• Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”

• Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Żyrardów 

• Klub Sportowy „Żyrardowianka”

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Żyrardowie 

• Parafia Rzymskokatolicka św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Z akcji  skorzystało  106 dzieci



Stowarzyszenie Oratorium 
Świętego Jana Bosko w Żyrardowie



Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” 



Parafia rzymskokatolicka Św. Karola Boromeusza



POMOC  SPOŁECZNA

STOWARZYSZENIE RÓWNYCH SZANS

realizuje program pn. „Zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem 
w tym dzieckiem niepełnosprawnym”. Poprzez edukację i wieloprofilowe 
usprawnianie  dzieci  w wieku od 5 lat.



POMOC  SPOŁECZNA

STOWARZYSZENIE MONAR DOM DLA OSÓB STARSZYCH 

MONAR - MARKOT 

realizuje program „Świadczenie usług socjalno bytowych dla osób bezdomnych 
z terenu Miasta Żyrardowa w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania 
stosownie do pory roku i opieki medycznej”.



Działania z obszaru ochrony i promocji zdrowia

Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKI” 

w zakresie profilaktyki nowotworu sutka realizuje program pn. „Nasze zdrowie 
w naszych rękach”



Działania z obszaru ochrony i promocji zdrowia

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ 
MIEJSKO-POWIATOWY W ŻYRARDOWIE 

w zakresie profilaktyki cukrzycy realizuje program pn. „Polubić cukrzycę”



ŻYRARDOWSKI CZAS DLA SERCA

Miejski Program pod nazwą „CZAS DLA SERCA” ma 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. W realizację zadań programu włączyło się wiele instytucji
i organizacji pozarządowych działających na terenie Żyrardowa.



Akcja prozdrowotna



Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów

Współpraca w ramach organizacji:   

• „Światowego Dnia Inwalidy” 

• „Światowego Dnia Seniora”

• Imprez krajoznawczych na rzecz członków Koła



Promocja i kultura 

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi współorganizowano następujące
przedsięwzięcia:

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego 
w Żyrardowie

1. Zwiedzanie osady fabrycznej z przewodnikami PTTK w ramach  
Europejskich Dni Dziedzictwa

2. W ramach Miejskiego Kalendarza Imprez Kulturalnych  
współorganizowano następujące wydarzenia 
• Konkurs Krajoznawczy „Mój dom, moja kamienica ” – SKKT PTTK „Łaziki” Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

• Konkurs Fotograficzny pn. „Ulice mojego dzieciństwa” 



Stowarzyszenie Fabryka Feniksa

• Z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 
– zorganizowano inscenizację historycznego strajku szpularek 

– przygotowano iluminację świetlną podczas koncertu orkiestry Sinfonia Varsovia

• Organizacja Drogi Krzyżowej

• Organizacja Dnia Dziecka

• Organizacja akcji na  żyrardowskim cmentarzu pt. „Ratujmy naszą 
historię od zapomnienia” 

• Fabryka pomocy – kurs pierwszej pomocy medycznej



Inscenizacja historyczna strajku szpularek



Obchody Dnia Dziecka



Wspólnie z Komendą Hufca ZHP 
im. Harcerzy Młodego Lasu współorganizowano

• XXXVIII Przegląd Piosenki Harcerskiej

• Regaty Żeglarskie

• Biwak Hufca

• Święto Hufca



Oddział Światowego Związku Żołnierzy AK 
oraz 

Stowarzyszenie Szarych Szeregów

• Organizacja obchodów rocznic państwowych



OŚWIATA I KULTURA FIZYCZNA

Prezydent Miasta ufundował puchary, nagrody dla zawodników biorących 
udział w organizowanych imprezach sportowo – rekreacyjno –
turystycznych dla następujących organizacji: 

• Koło Brydża Sportowego w Żyrardowie, 

• Salezjańska Organizacja Sportowa SL SALOS, 

• Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Żyrardowie,

• UKS „Trójka”, 

• Powiatowe Zrzeszenia LZS.



Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu

• Działania 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”

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

Klub Miłośników Gołębi Żyrardów

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

Polski Związek Wędkarki, Koło w Żyrardowie



EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Współpraca w zakresie realizacji „Programu edukacji kształtującej właściwe postawy
proekologiczne”:

• Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej

działające  w strukturach Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta 
Żyrardowa i Okolic

Współpraca w zakresie realizacji zadania dotyczącego utrzymania systemu
wodno-gospodarczego na rzece Pisi-Gągolinie”:

• Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic



Miejski Konserwator Zabytków

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków współpracuje  z 

Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa 

w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami położonymi  na obszarze  administracyjnym 
Miasta Żyrardowa



Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji

• Rozgrywki według kalendarza imprez sportowych 

Klub Sportowy Żyrardowianka

• Współorganizacja  imprez 

Żyrardowski Klub Sportowy Sztuk i Sportów Walki Viet Voo Dao, 

Uczniowski Klub Sportowy „Judo Orzeł Żyrardów”

• Użyczanie hali sportowej 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Sportu Sekcja Bokserska



Współpraca pozafinansowa

• Doradztwo, konsultacje dotyczące pozyskiwania środków 
zewnętrznych (krajowych i unijnych)

• Zarządzanie projektem-szkolenie

• Sprawdzanie wniosków pod względem merytorycznym 



Prezydent Miasta Żyrardowa

ogłosił 10 otwartych 
konkursów ofert 

na realizację zadań.

Otwarte konkursy w 2009 roku

Podpisano 27 umów 
z organizacjami 
pozarządowymi 

na wsparcie  realizowanych  
programów.

Organizacjom pozarządowym 
przekazano dotacje w kwocie

588 100,00 zł. 



Kwota przekazanych dotacji w latach 2008 i 2009 
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Propozycje form współpracy w roku 2010

Ekologia i ochrona 
środowiska

Obsługa systemu 
wodno-prawnego 
rzeki Pisi Gągoliny.

Edukacja  ekologiczna 
społeczności lokalnej.

Ochrona i promocja 
zdrowia

Promocja zdrowego 
trybu życia wśród 
mieszkaoców.

Profilaktyka chorób, 
w tym: cukrzycy, 
nowotworowych i 
układu krążenia.

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

Pomoc społeczna

Zapewnianie opieki 
nad rodziną 
i dzieckiem, 
w tym dzieckiem 
niepełnosprawnym.

Udzielanie schronienia 
oraz zapewnianie 
niezbędnego wsparcia 
osobom  tego 
pozbawionym.

Specjalistyczna pomoc 
dla osób 
potrzebujących.

Przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym

Działalnośd na rzecz 
dzieci i młodzieży 
z rodzin 
dysfunkcyjnych.

Działania na rzecz 
profilaktyki 
uzależnieo.

Pomoc osobom 
uzależnionym od 
alkoholu i środków 
psychoaktywnych 
oraz ich rodzinom.

Promocja i kultura                                     

Upowszechnianie 
kultury  oraz wydarzeo 
związanych 
z zachowaniem 
dziedzictwa 
kulturowego. 

Oświata i kultura 
fizyczna

Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
i  sportu.

Promocja aktywnego 
rozwoju sportowego.

Wsparcie 
organizacyjne 
rekreacji ruchowej 
wśród dzieci  
i młodzieży.



Urząd Miasta Żyrardowa

Plac Jana Pawła II nr 1

96 – 300 Żyrardów

tel.: (+48) 046 858 15 71

fax: (+48) 046 858 15 11 

wydzial.zps@zyrardow.pl

www.zyrardow.pl 


