Sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Powiatu Nidzickiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie za 2014 rok

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.

zm.) Zarząd Powiatu Nidzickiego przedstawia sprawozdanie z realizacji
programu

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.



Program

współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/232/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 października 2013 r.
Program został przyjęty zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie


Projekt Programu Współpracy został poddany konsultacjom z Powiatową Radą Działalności Pożytku
Publicznego, zgodnie z Uchwałą Nr 324/2013 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 17 października 2013 r.

•

18 października 2013 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zaproszono organizacje pozarządowe
do zapoznania się z projektem „Programu współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.

•

Nie wniesiono żadnych uwag do proponowanego projektu.

Rada Powiatu w Nidzicy w uchwale Nr XXXIII/232/2013 Rady Powiatu w
Nidzicy z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowym oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, przyjęła jako priorytetowe
następujące obszary współpracy:

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 ochrony i promocji zdrowia,
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 upowszechniania kultury fizycznej,
 ratownictwa i ochrony ludności,
 turystyki i krajoznawstwa.

Otwarte konkursy ofert
•

Współpraca Powiatu Nidzickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego między innymi opiera się na zlecaniu realizacji
zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
•

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się po przeprowadzaniu otwartych konkursów
ofert, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

•

W roku 2014 na realizację zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert
przeznaczono kwotę 41 000 zł, która została wykorzystana w całości.

W dniu 18 marca 2014 r., Zarząd Powiatu w Nidzicy podjął
Uchwałę Nr 357/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu
powiatowego w 2014 roku przez podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność
statutową związaną z realizacją zadań powiatu. Ogłaszając konkurs na
zadania w zakresie:

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

Zadanie Nr 1 – Program Stypendialny – skierowany do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.

oraz Uchwałę Nr 358/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2014 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w oparciu o art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z
późn. zm.), w zakresie:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

4. Ratownictwo i ochrona ludności

5. Ochrona i promocja zdrowia

6. Turystyka i krajoznawstwo

Komisja Konkursowa
1 kwietnia 2014 r. opublikowano ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie
naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na
realizację zadań publicznych Powiatu Nidzickiego w roku 2014.

Organizacje pozarządowe, do których było adresowane powyższe ogłoszenie
nie udzieliły na nie odpowiedzi.

Komisja Konkursowa opiniująca oferty na realizację zadań publicznych w roku
2014 została powołana Uchwałą Nr 367/2014 Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia
2014 r.

W skład Komisji weszli:
 Marzena Pawlak - Pełnomocnik do Spraw Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi - Przewodnicząca
 Lech Brzozowski - Członek Zarządu Powiatu – Zastępca Przewodniczącej
 Robert Radzymiński - Członek Zarządu Powiatu - członek
 Elżbieta Bieniek – Sekretarz Powiatu - członek
 Elżbieta Szypulska – Inspektor - członek

Komisja Konkursowa pracowała w oparciu o regulamin pracy.

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert zamieszczone były w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.powiatnidzicki.pl i na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Nidzicy.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14 kwietnia 2014 r., łącznie w dwóch
konkursach złożono- 2 oferty, które spełniały wymagane w postępowaniu warunki.

W wyniku rozstrzygnięć podjętych przez Zarząd Powiatu w Nidzicy w otwartym
konkursie ofert w roku 2014 dotacją objęto 2 projekty.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 370/2014
w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku, udzielił dotacji na
wsparcie realizacji zadania:

w zakresie nauka, edukacja, oświata i wychowanie, łączna suma przyznanych
dotacji wyniosła 10 000 zł, wykorzystano 10 000 zł, na zadania pod nazwą:

Program stypendialny - skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu, dotacja w wysokości 10 000 zł, wkład
własny NFL 5 000 zł - dotacja w całości wykorzystana na wsparcie finansowe
w postaci stypendium dla 26 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
nidzickiego.
Przyznawane stypendia mają charakter edukacyjny. Uczestnictwo w
programie stypendialnym stwarza możliwość rozwoju aspiracji edukacyjnych i
zainteresowań pozaszkolnych.

25 kwietnia 2014 r. Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 371/2014 w

sprawie wyboru ofert złożonych na realizację w 2014 r. zadania
publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i
innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w

oparciu o art. 16 ust. 7 w ramach otwartego konkursu ofert udzielono
Nidzickiemu Funduszowi Lokalnemu dotacji w kwocie 31 000 zł na
wsparcie realizacji zadań w zakresie:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, łączna suma
przyznanych dotacji wyniosła 12 000 zł, środki finansowe operatora to kwota
11 000 zł, na zadania pod nazwą:

Projekt Nr 1 – „Poznaj Krainę siedmiu osobliwości” – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa
Razem Dla Wszystkich
Dotacja 5 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 4 000 zł, NFL – 1 000 zł

Projekt polegał na przygotowaniu przedstawienia teatralnego przez dzieci i dorosłych
promującego „Krainę 7 osobliwości", którego premiera odbyła się w trakcie uroczystej inauguracji
wsi tematycznej "Kraina 7 osobliwości" w dniu 13.09.2014 r. Dzieci razem z rodzicami przez całe
lato brały udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez instruktorkę w świetlicy.
Drugim elementem projektu było przygotowaniu corocznego festynu "Sierpniowe granie nad
Omulewem", podczas którego przeprowadzono cykliczny konkurs kulinarny "Dary lasu i jeziora na
talerzu". Konkurs promował tradycyjną mazurską kuchnię z produktów pochodzących z lasu i
jeziora.

Projekt Nr 2 – „Dzieci i młodzież to przyszłość naszych wsi” – Orłowskie Centrum Aktywności
Lokalnej OCAL
Dotacja 6 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 4 000 zł, NFL – 2 000 zł

Projekt realizowany był wspólnie na terenie trzech sołectw: Orłowo, Bolejny, Wietrzychowo.
Realizacja powyższego projektu pozwoliła na wspólne tworzenie nowych, atrakcyjnych i
twórczych możliwości spędzenia wolnego czasu na wsi. W ramach zadania odbyły się następujące
działania:
Bolejny – czerwiec 2014 r.
1. Przeprowadzono jedną inicjatywę dotyczącą obrzędów Nocy Świętojańskiej podczas, której
odbył się konkurs na najładniejszy wianek i bukiet z kwiatów polnych.
2. Przeprowadzono warsztaty kulinarne.

Orłowo – lipiec 2014 r.

1. Międzypokoleniowy występ - "Recytujemy poezję"
2. Przeprowadzono warsztaty kulinarne..
3. Przeprowadzono 1 akcję porządkową wokół Rezerwatu Orłowo Jezioro Małe.

4. Przeprowadzono 1 cykl rozgrywek i zabaw (konkursy rodzinne).
Wietrzychowo – lipiec 2014 r.
1. Przeprowadzenie turnieju piłki plażowej.

2. Występ miejscowego Kabaretu „Fiu Bździu”.
3. Przygotowanie stoiska kulinarnego Koła Gospodyń Wiejskich z Wietrzychowa.
4. Przeprowadzenie 1 cyklu rozgrywek i zabaw (konkursy rodzinne).

5. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych.

Projekt Nr 3 – „Demokracja po nidzicku” – Nidzicki Uniwersytet III Wieku „Młodzi
duchem”
Dotacja 2 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 1 000 zł, NFL – 1 000 zł

Celem projektu było pokazanie młodym ludziom jak rodziła się lokalna demokracja, jak
rodząca się demokracja lokalna wymusiła na społeczności współdziałanie wielu środowisk.
W ramach projektu zorganizowane zostały spotkania z lokalnymi autorytetami. Podczas
spotkania z księdzem, wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawiona
została historia symboli narodowych, którymi są nie tylko godło, flaga czy hymn ale także np.

znak SOLIDARNOŚCI czy zaślubiny z morzem. Była to piękna lekcja patriotyzmu.
Zwieńczeniem projektu był koncert olsztyńskiej grupy "Czerwony Tulipan". Pięknie
zaśpiewane ballady i zinterpretowane wiersze polskich poetów wywołały burzę oklasków, a
słuchaczami były dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz mieszkańcy powiatu
w różnym wieku.

Projekt Nr 4 – „Ogród wspomnień” – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Janowskiej
Dotacja 4 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 1 000 zł, NFL – 3 000 zł

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej; wzmocnienie poczucia przynależności
do danego regionu, jego tradycji i kultury; zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności
kulturą i historią; tradycjami i obyczajami ludowymi regionu; aktywizacja lokalnej

społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego; pielęgnowanie polskości poprzez
uwrażliwienie na historię Polski oraz "małej ojczyzny"; zacieśnienie stosunków sąsiedzkich,
poprzez uczestnictwo w pracach porządkowych w celu utworzenia „Ogrodu wspomnień”,
miejsca gdzie odbywają się wspólne pikniki, wystawy i imprezy integracyjne.

Projekt Nr 5 – „NEW VOICES” – Nidzickie Stowarzyszenie PRZYMIERZE
Dotacja 3 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 1 000 zł, NFL – 2 000 zł

Celem warsztatów muzycznych

było szerzenie idei wzajemnego poszanowania

odmienności kulturowej oraz propagowanie tolerancji. Warsztaty, to nie tylko zespołowe
śpiewanie i muzykowanie, to także motywowanie i aktywizacja młodzieży i dorosłych do
rozwoju artystycznego.
Zakres tematyczny projektu obejmował;
1.Nauka wspólnego śpiewania (emisja głosu, czterogłosowa harmonia, praca z
mikrofonem, śpiewanie partii solowej, poznanie różnych stylów muzycznych).

2. Choreografię
3. Improwizację
W trakcie trwania warsztatów uczestnicy nauczyli się współpracy z akustykami oraz
technik śpiewania z mikrofonem. Warsztaty prowadzili doświadczeni i pełni pasji
instruktorzy i muzycy.

Projekt Nr 6 – „Wspólną pracą wioski pięknieją” – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Smolany - Żardawy
Dotacja 3 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 1 000 zł, NFL – 2 000 zł

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczeństwa oraz poprawa życia mieszkańców
okolicznych wiosek, poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. W ramach
projektu zrealizowano następujące działania:
-Festyn integracyjny Smolaniada, na którym odbyły się gry i zabawy dla dzieci i młodzieży,
turniej piłki nożnej, pokaz działań i sprzętu straży pożarnej, wspólny grill oraz zabawa
taneczna.
-Warsztaty edukacyjne, na których dzieci nabywały umiejętności społecznych potrzebnych do
nawiązywania relacji z rówieśnikami, uczyły się współpracy w grupie oraz wzmacniały
poczucie własnej wartości, a przy tym mile spędziły czas na zabawach, ćwiczeniach i grach.

-Wyjazd do Olsztyna, dzięki któremu dzieci z terenów wiejskich aktywnie spędziły czas.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, łączna suma
przyznanych dotacji wyniosła 6 500 zł, środki finansowe operatora to kwota

5 300 zł, na zadania pod nazwą:

Projekt Nr 7 – „Zatańczmy z Mikołajem” – Klub Sportowy TAN Nidzica
Dotacja 1 800 zł, w tym Powiat Nidzicki– 1 000 zł, NFL – 800 zł

Głównym założeniem projektu było zorganizowanie zajęć tanecznych i turnieju tańca z

okazji Mikołajek. Udział w zajęciach i imprezie Mikołajkowej dzieci, rodziców, opiekunów
wpłynął na integrację rodzin. Zajęcia taneczne i zawody stworzyły dla dzieci możliwości
alternatywnego spędzania czasu wolnego.

Projekt Nr 8 – „Jeżdżę konno- czynię dobro” – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Klub Jeździecki Napiwoda
Dotacja 4 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 1 500 zł, NFL – 2 500 zł

Projekt kierowany był do społeczności powiatu a jego zasadniczym celem było:
- kształtowanie empatii i nauka wolontariatu poprzez uwrażliwienie dzieci i młodzieży
na potrzeby innych ludzi. Nauka odnajdywania ludzi potrzebujących pomocy i
udzielania im mądrego wsparcia.
- promocja i upowszechnianie jeździectwa poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć dla
beneficjentów Projektu, oraz organizację zawodów jeździeckich (w czerwcu
ujeżdżeniowe, we wrześniu skokowe) oraz pokazów jeździeckich.

Projekt Nr 9 – „Aktywny Nibork Drugi” – Stowarzyszenie Nibork Drugi „Działaj z
Nami”
Dotacja 2 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 1 000 zł, NFL – 1 000 zł

Celem projektu była integracja mieszkańców poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
młodzieży i dzieci oraz poprawa bezpieczeństwa. Projekt polegał na:
1) dostosowaniu placu gier do potrzeb społeczności lokalnej, zakup

koszykówki

składanej i piłek do gry umożliwił przeprowadzenie wielu rozgrywek sportowych,

2) poprawie bezpieczeństwa na drogach miejscowości Nibork Drugi poprzez montaż
progu zwalniającego oraz przeprowadzenia spotkania z zakresu bezpieczeństwa dla
najmłodszych mieszkańców
3)przeprowadzeniu spotkania podsumowującego prezentującego w jaki sposób
integracja mieszkańców wpływa na rozwój społeczności wiejskiej. Podczas tego
spotkania rozdano także plakietki odblaskowe dla dzieci.

Projekt Nr 10 – „Sport to zdrowie” – Towarzystwo Sportowe NIDA
Dotacja 4 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 3 000 zł, NFL – 1 000 zł

W ramach pozaszkolnych zajęć sportowych zaprezentowane zostały możliwości mobilizacji

siebie nawzajem w grupie do większego wysiłku aby potem chwalić się zdobytymi
umiejętnościami podczas rywalizacji.
Treningi na siłowni miały na celu zachęcić uczestników projektu do uprawiania sportu,
zwłaszcza do podnoszenia ciężarów, a tym samym do poprawy kondycji psychofizycznej.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych łączna suma przyznanych
dotacji wyniosła 6 500 zł, środki finansowe operatora to kwota 4 900 zł,
na zadania pod nazwą:

Projekt Nr 11 – „Wspieramy rodziny” – Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
Dotacja 4 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 2 000 zł, NFL – 2 000 zł

Przedsięwzięcie miało na celu wsparcie oraz podwyższenie poziomu wiedzy w zakresie
prawidłowego funkcjonowania rodziny zagrożonej niepełnosprawnością i wychowującą
osobę z niepełnosprawnością. Projekt został zrealizowany przez działania:
-05.06.2014r. odbył się piknik integracyjny podczas, którego można było posłuchać
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w
Nidzicy oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych, ceramicznych, zabawach
integracyjnych i sportowych,
-01.09.2014r. i 18.09.2014r. odbyły się wykład i warsztaty z psychologiem Zofią Pakułą,
których odbiorcami byli rodzice dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i
wychowujących osobę z niepełnosprawnością.
--1.09-30.09.2014r. odbyły się spotkania z nauczycielami przedszkoli i szkół
podstawowych (I etap edukacyjny) z terenu Nidzicy. Podczas tych spotkań nauczyciele
PSOUU przekazali scenariusze zajęć o tematyce dot. osób niepełnosprawnych, które to
mają być wykorzystane podczas zajęć w szkole i przedszkolu.

Projekt Nr 12 – „Integracja Seniorów” – Polski Związek Emerytów Rencistów i
Inwalidów Oddział w Nidzicy
Dotacja 2 000 zł, w tym Powiat Nidzicki –1 500 zł, NFL – 500 zł

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz samorozwoju poprzez
włączenie osób starszych w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz umożliwienie
rozwoju zainteresowań poprzez organizację zajęć edukacyjno - kulturalnych i sportowo –
rekreacyjnych.
Realizacja projektu obejmowała następujące działania :
1. zorganizowanie wycieczki rowerowej połączonej z piknikiem i imprezami sportowo rekreacyjnymi, spotkanie z mieszkańcami wsi Orłowo.
2.wycieczkę autokarową po terenie gminy, zwiedzanie najciekawszych zabytków przyrody,
nordic walking, ognisko integracyjne, spotkanie z mieszkańcami wsi Jabłonka

3. warsztaty połączone z nauką tańca
4.spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora

Projekt Nr 13 – „Niewidomi a jednak widoczni” – Polski Związek Niewidomych Zarząd
Koła w Nidzicy
Dotacja 2 400 zł, w tym Powiat Nidzicki –1 000 zł, NFL – 1 400 zł

Celem projektu było wyrównanie szans osób niewidomych i słabowidzących oraz innych osób
niepełnosprawnych, stworzenie sieci społecznego wsparcia dla tejże grupy, podwyższenie
aktywności mieszkańców powiatu w obszarze działań na rzecz tych osób, wzmocnienie współpracy
lokalnej społeczności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz stworzenie im nowych atrakcyjnych
możliwości spędzenia wolnego czasu.
W ramach projektu zrealizowano:
1.Dzień rekreacji - ognisko, grill, zawody i konkursy z nagrodami.
2.Prezentacja przez firmę "Altix" z Olsztyna i Torunia urządzeń pomagających osobom z dysfunkcją
wzroku w życiu codziennym.

3.Powiatowy Dzień Niewidomego - impreza okolicznościowa z okazji Międzynarodowego Dnia Białej
Laski dla wszystkich mieszkańców Powiatu Nidzickiego

Projekt Nr 14 – „I Spartakiada „Sport i zabawa to świetna sprawa” – Stowarzyszenie
Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Światło
Dotacja 3 000 zł, w tym Powiat Nidzicki – 2 000 zł, NFL – 1 000 zł

Głównym celem realizacji projektu było promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania czasu wolnego oraz integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnych miast i
środowisk, a także włączenie w realizację projektu rodzin uczestników. Realizacja projektu
rozpoczęła się od wyjazdu do Warszawy podczas, którego uczestnicy odwiedzili Centrum
Olimpijskie oraz Stadion Narodowy. W ramach projektu organizowane również były
popołudniowe zajęcia rekreacyjno – sportowe. Najważniejszym punktem projektu była
organizacja I Spartakiady "Sport i zabawa to świetna sprawa". Udział w spartakiadzie wzięło 5
drużyn: OREW Nidzica, SOSW Nidzica, Przedszkole nr 4 Nidzica, Zespół Szkół nr 1 Nidzica,
SOSW Elbląg. Oprócz konkurencji sportowych odbył się pokaz pierwszej pomocy

przedmedycznej, występ cheerleaderek i pokaz grupy akrobatycznej w wykonaniu uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nidzicy.

Ratownictwo i ochrona ludności łączna suma przyznanych dotacji wyniosła
1 500 zł, środki finansowe operatora to kwota 2 500 zł, na zadania pod
nazwą:

Projekt Nr 15 – „Dar życia” – Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa Razem Dla
Wszystkich
Dotacja 4 000 zł, w tym Powiat Nidzicki –1 500 zł, NFL – 2 500 zł

Główny cel projektu, to promocja Honorowego Krwiodawstwa na terenie powiatu
nidzickiego.

Do działań zrealizowanych w projekcie należą:
1. Ogłoszenie konkursu – w turnieju "Młoda Krew Ratuje Zycie" uczestniczyły 3 szkoły
ponadgimnazjalne naszego powiatu polegającego na rywalizacji młodzieży ze szkół o jak
największą ilość oddanej krwi.
2. Organizacja Spartakiady Honorowych Dawców Krwi i ich Rodzin
3. Organizacja cyklu warsztatów "Moja Krew - Mój Pierwszy Raz", pogadanek i prelekcji
oraz szkoleń w szkołach na terenie naszego powiatu na temat promocji honorowego
krwiodawstwa,
4. Ogłoszenie konkursu "Ognisty Ratownik- Gorąca Krew" konkurs adresowany był do
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowych Straży Pożarnych.
5. Wyjazdowe Akcje Poboru Krwi
6. Organizacja uroczystości w ramach Obchodów Ogólnopolskich Dni Honorowych
Dawców Krwi, na której wyróżnieni zostali krwiodawcy oraz osoby zaangażowane w
pracę na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa.

Ochrona i promocja zdrowia łączna suma przyznanych dotacji wyniosła
2 000 zł, środki finansowe operatora to kwota 1 000 zł, na zadania pod
nazwą:

Projekt Nr 16 – „Wiejskie smaki” – KEKS – Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku
Dotacja 3 000 zł, w tym Powiat Nidzicki –2 000 zł, NFL – 1 000 zł

Głównym celem zrealizowanego projektu była promocja zdrowej żywności, oraz

zdrowego trybu życia. Projekt realizowany był w oparciu o organizację spotkań, wystaw i
konkursów o tematyce ekologicznej i kulinarnej. W miesiącu czerwcu podczas imprezy
gminnej Powitanie lata- 2014 w Szkotowie zorganizowano konkurs kulinarny wszystko z
ziemniaka. W miesiącu lipcu podczas wydarzenia "Dni Historii Ożywionej TannenbergSzkotowo 2014” w ramach projektu przygotowano potrawy - pokaz kultury kulinarnej
polskiej, rosyjskiej i niemieckiej wywodzącej się z czasów I wojny światowej. W miesiącu
sierpniu podczas obchodów Gminno - Parafialnych dożynek w Kozłowie w ramach
projektu zorganizowano konkurs kulinarny na najlepszy produkt - przetwory.

Turystyka i krajoznawstwo łączna suma przyznanych dotacji wyniosła 2 500 zł,
środki finansowe operatora to kwota 1 500 zł, na zadania pod nazwą:

Projekt Nr 17 – „Komu w drogę temu nuty, czyli harcerska muzyczna wędrówka” –
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nidzica
Dotacja 4 000 zł, w tym Powiat Nidzicki –2 500 zł, NFL – 1 500 zł

Głównym celem zadania była popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży z
gminy Nidzica. Uczestnicy projektu poznali techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
zwiększyli swoje zdolności do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi.
Ponadto celem projektu było również propagowanie piosenki harcerskiej i patriotycznej
jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, integracja młodzieży ze środowiskiem

turystycznym oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań i talentów muzycznych.

W ramach regrantingu całkowity koszt realizowanych zadań wyniósł

57 200,00 zł w tym:
Powiat Nidzicki – 31 000,00 zł (54,20% całej kwoty)
Nidzicki Fundusz Lokalny - 26 200,00 zł (45,80% całej kwoty)

W realizację Programu Współpracy w 2014 r. włączył się ze strony Powiatu Wydział
Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego oraz jednostka organizacyjna
Powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, które w 2014 r. przekazywało

organizacjom pozarządowym na podstawie umów wieloletnich dotacje:

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy
Z zakresu pomocy społecznej:
 na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym w
Napiwodzie. Dom świadczy całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla
24 osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności .

W 2014 r. dotacja na funkcjonowanie Domu wynosiła – 798 398,00 zł (dotacja Wojewody)

 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nidzicy, ul. Młynarska 12
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. ŚDS jest placówką

wsparcia dziennego dla 60 osób i 5 osób korzystających z miejsc całodobowych.
Podstawowym zadaniem Domu jest rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności
samoobsługowych i zaradności życiowej, trening umiejętności społecznych i

interpersonalnych,

terapia

zajęciowa,

służące

utrzymaniu

uczestników

w

dotychczasowym środowisku.
W 2014 r. dotacja na funkcjonowanie Domu wynosiła – 837 500,00 zł (dotacja Wojewody)

 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica
Opiekuńczo – Wychowawcza w Nidzicy, ul. Krzywa 9, dla 30 dzieci z terenu
miasta Nidzica pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo,
obciążonych niepełnosprawnością członka rodziny oraz znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej.
Celem placówki jest wspomaganie rozwoju dziecka, zapewnienie warunków
do rozwoju jego osobowości i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
budowanie odpowiednich akceptowanych społecznie wzorców zachowań,
eliminowanie stresów i napięć wyniesionych ze środowiska szkolnego i
rodzinnego.
W 2014 r. dotacja na funkcjonowanie Świetlicy wynosiła – 40 346,62 zł
(środki powiatu)

Z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:
 na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nidzicy, ul. Krzywa 9.
Warsztaty prowadzone są dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mają
na celu rozwój umiejętności społecznych i zawodowych, przygotowujących osoby
do pracy na otwartym i chronionym rynku pracy, rozwój ich zainteresowań,
naukę samodzielności i integracji społecznej.
W 2014 r. dotacja na funkcjonowanie WTZ wynosiła – 90.420 zł
813.780 zł (środki PFRON).

(środki powiatu) +

Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 na prowadzenie na terenie miasta Nidzica Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej typu

rodzinnego

Rodzinny Dom

Dziecka

w

Nidzicy,

ul. Młynarska 12. Rodzinny Dom dziecka funkcjonuje od 1 lutego 2008 r.
obejmując całodobową opieką 8 dzieci pozbawionych właściwej opieki ze strony
rodziców biologicznych, którym władza rodzicielska została ograniczona lub
władzy tej zostali pozbawieni. Dom świadczy usługi bytowe i opiekuńczo –
wychowawcze na zasadzie domu rodzinnego.
W 2014 r. dotacja na funkcjonowanie Domu wynosiła – 186 856,62 zł
powiatu)

(środki

Poza ogłaszanymi konkursami stowarzyszenia będące organizatorami

i

uczestnikami

imprez

powiatowych

o

charakterze

sportowym,

kulturalnym, turystycznym otrzymywały nagrody rzeczowe dla zawodników
i uczestników konkursów, materiały promocyjne powiatu z przeznaczeniem

na upominki, puchary i medale (około 11 000 zł).
W ramach imprez pozkonkursowych odbyły się między innymi:

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
Dnia 11 kwietnia 2014 roku odbyły się Powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące osoby z trzech grup wiekowych:
I. grupa wiekowa (szkoła podstawowa) 1. Łukasz Pisarski

- SP Janowo 2. Izabella

Bonisławska - SP Janowo 3. Julia Sowińska SP Zaborowo
II. grupa wiekowa (gimnazja) 1. Joanna Rejner - ZS Nr 2 Nidzica 2. Magdalena Kosewska - ZS
Kozłowo 3.Tomasz Szulczak - ZS Janowiec Kościelny
III. grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) 1. Konrad Wasiak - ZSZiO Nidzica 2. Mateusz
Tomaszewski - ZSZiO Nidzica 3. Damian Cieślak - ZSZiO Nidzica

XXII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i
XVI Spartakiada Drużyn Sanitarnych Obrony Cywilnej
8 maja 2014 roku przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nidzicy odbył się powiatowy sprawdzian umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy
Przedlekarskiej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i członków Drużyn Sanitarnych
Obrony Cywilnej.
Organizatorami byli: Polski Czerwony Krzyż w Nidzicy, Starostwo Powiatowe w Nidzicy
wraz z urzędami: Urząd Miejski w Nidzicy i Gminy: Janowo, Janowiec Kościelny i Kozłowo.

Najlepszymi umiejętnościami wykazała się wśród młodzieży drużyna Zespołu Szkół
Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie przygotowywana przez Panią Krystynę
Dębską. W kategorii drużyn obrony cywilnej wygrał zespół Urzędu Gminy w Janowie
z opiekunem Panem Krzysztofem Chmielińskim. W sumie w mistrzostwach wzięło udział
7 drużyn.

Obchody Powiatowe „Dnia Strażaka” w Nidzicy
11 maja 2014 r. w Nidzicy odbyły się uroczystości związane z powiatowymi obchodami
Dnia Strażaka.
Podczas akademii zasłużeni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymali medale

i odznaczenia, a wyróżnieni strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nidzicy odebrali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe i awanse
stanowiskowe.

Międzyszkolne Zawody Wędkarskie
W dniu 31 maja 2014 r. odbyły się zawody wędkarskie dla młodzieży szkolnej powiatu
nidzickiego zorganizowane przez Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nidzicy.
Zawody odbyły się na jeziorku miejskim w Nidzicy.
W klasyfikacji drużynowej:

I miejsce zdobył Zespól Szkół ze Szkotowa,
II miejsce – Zespół Szkół z Rogoża,
III miejsce Zespół Szkół Nr 2 z Nidzicy.

20 lat Nidzickiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej
Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej powstało w roku 1991 jako oddział

Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej a od roku 1994 działa jako
samodzielny związek.
Funkcję Przewodniczącego stowarzyszenia do 2009 roku pełnił Albert Wylengowski, a po
jego śmierci tą misję kontynuuje jego wnuczka Sabina.
Całodniowe obchody jubileuszowe zorganizowane w dniu 5 lipca 2014 r. posiadały
bardzo bogaty program, od recytacji wierszy przez seniorów, przedstawienia teatralnego
dzieci, ich tańców ludowych, poprzez sztukę teatralną przygotowaną przez dzieci ze

Szkoły Podstawowej w Napiwodzie z nauką języka mniejszości narodowej i nowoczesną
sztukę teatralną przygotowaną przez młodzież pochodzenia niemieckiego z terenu
Warmii i Mazur, po występy chórów mniejszości niemieckiej z Olsztyna i Nidzicy.

Uroczyste ognisko z okazji Święta Hufca
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko – Mazurska Komenda Hufca
w Nidzicy zorganizowała w dniu 9 sierpnia 2014 roku nad jeziorem w Zawadach uroczyste
ognisko z okazji Święta Hufca.

W 2014 roku na terenie Powiatu Nidzickiego powstały:
1. Stowarzyszenie kulturalno - oświatowe BENE FIDE
2. Światowa Organizacja Wynalazców
3. Stowarzyszenie zwykłe Dobrzyń
4. Fundacja Miej Marzenie

Na stronie internetowej powiatu www.powiatnidzicki.pl i w Biuletynie
Informacji Publicznej bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki zamieszczony
jest wykaz organizacji pozarządowych a także wszelkie informacje dotyczące
ogłaszanych konkursów, programu współpracy z organizacjami oraz
konsultacji.
Drogą mailową rozsyłano organizacjom informacje o możliwości
pozyskiwania środków finansowych z rożnych źródeł zewnętrznych a także
informacje dotyczące szkoleń i spotkań.
Należy zaznaczyć, że organizacje pozarządowe wnoszą duży wkład w
realizację poszczególnych zadań. Z jednej strony są to zaangażowanie i
kreatywność, aktywność wolontariuszy i praca własna członków
stowarzyszenia z drugiej zaś wymierne środki finansowe. Bardzo często
organizacje pozyskują dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od
sponsorów prywatnych.

Dziękuję za uwagę

