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I. Podstawa prawna, zakres i cel współpracy 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi w 2018 roku 

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2018 

określała Uchwała Nr XXXIV/393/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 31 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na 

Rok 2018. 

Celem ogólnym współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 było 

podnoszenie jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców 

Nowego Dworu Mazowieckiego poprzez stwarzanie im możliwości i warunków do 

uczestnictwa w życiu publicznym.  

Efektem dobrej współpracy w latach poprzednich jest wzrastająca aktywność 

społeczna, identyfikacja potrzeb i oczekiwań, tak po stronie samorządu jak i po stronie 

podmiotów realizujących zadania na rzecz lokalnej społeczności. Procesy te 

wzmacniają rozwój współpracy i uzyskiwanie efektywnych rozwiązań. 

Współpraca była oparta o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 

efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Współpraca odbywała się głównie w obszarach: 

1. Pomocy społecznej.  

2. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

3. Profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

4. Kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

5. Edukacji i kultury. 

6. Ekologii i dziedzictwa przyrodniczego.  

7. Ochrony i promocji zdrowia. 

8. Ratownictwa i ochrony ludności. 
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9. Turystyki i krajoznawstwa. 

II. Obszary współpracy 
 

1. Sprawy Społeczne 
 

Działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta ogłosił 

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, a także na 

podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznał za celowe i przyznał 

dotacje na realizację zadań w trybie pozakonkursowym z zakresu: 

1. Ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 r., 

na zadania: 

a. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu 

Mazowieckiego. 

b. Realizacja środowiskowych programów profilaktyki uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. 

c. Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 

przemocy rówieśniczej. 

d. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie treningów z zakresu 

piłki nożnej z programem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej. 

e. Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), 

zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym 

m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć 

prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań 

okolicznościowych. 

f. Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki (dwa razy). 

 

 

2. Pozostałej działalności w pomocy społecznej, na zadania: 
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a. Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu 

Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć. 

b. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

c. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

d. Integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

e. Aktywizacji społecznej osób starszych. 

f. Profilaktyki chorób nowotworowych. 

g. Edukacji mieszkańców w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie 

zasad zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania, działania na rzecz 

zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców. 

Na podstawie w/w procedur Burmistrz Miasta podpisał umowy na realizację zadań 

publicznych. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2018 z budżetu Stanowiska ds. 

Spraw Społecznych wraz z przyznanymi kwotami znajduje się w załączniku do 

sprawozdania.  

 

2. Sport 
 

Działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz 

Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 

roku w zakresie: 

1. Upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na 

terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2018 roku, na zadanie: 

a. Prowadzenie programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

organizację zajęć sportowych, współzawodnictwa i rywalizacji 

w ramach zawodów sportowych. 

Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2018 z budżetu Stanowiska ds. Spraw 

Społecznych wraz z przyznanymi kwotami znajduje się w załączniku do 

sprawozdania.  
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3. Kancelaria Burmistrza 
 

Działając na mocy art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz 

Miasta ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 

roku z zakresu: 

1. Badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki, na zadanie: 

 

a. Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum. 

 

Działając na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki udzielił dotacji na realizację zadań publicznych 

w ramach: 

a. Turystyki i krajoznawstwa. 

Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2018 z budżetu Kancelarii Burmistrza 

wraz z przyznanymi kwotami znajduje się w załączniku do sprawozdania.  

 

4. Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim 
 

Działając na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki udzielił dotacji na realizację zadań publicznych 

w ramach: 

a. Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i 

ochrony ludności. 
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Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2018 z budżetu Straży Miejskiej w 

Nowym Dworze Mazowieckim wraz z przyznanymi kwotami znajduje się w 

załączniku do sprawozdania.  

III. Podsumowanie 
 

Ilość umów podpisanych na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe, dotowanych z budżetu miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki w 2018 roku – 40. 

Spotkania z organizacjami pozarządowymi: 

• dotyczące omówienia projektu Programu współpracy Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na 

rok 2018 oraz szkolenia z zakresu procedury składania oferty realizacji 

zadania publicznego, 

• związane z organizacją akcji charytatywnej „Świąteczna Zbiórka 

Żywności 2018”, 

• dotyczące utworzenia centrum wolontariatu oraz współpracy pomiędzy 

stowarzyszeniami, 

• inne spotkania w tym również szkoleniowe, dotyczące procedur 

otwartych konkursów ofert. 

Inne formy współpracy: 

• Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Ochotniczą Strażą Pożarną – Ratownictwo Wodne, 

Hufcem ZHP Nowy Dwór Mazowiecki i wolontariuszami z nowodworskich 

szkół w przeprowadzeniu akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności 2018”. 

• Kontynuacja współpracy z międzynarodową żydowską fundacją Nowy 

Dwor Jewish Memorial, organizacja pobytu członków fundacji w Nowym 

Dworze Mazowieckim. 

• Porady i konsultacje dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji 

celów statutowych oraz zmian w przepisach prawa. 

• Współpraca z przedstawicielami NGO podczas wdrożenia i realizacji 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018. 
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 Inne działania w przedmiotowym obszarze: 

• Bieżące aktualizowanie zakładki na stronie internetowej urzędu 

dedykowanej organizacjom pozarządowym i wolontariatowi 

www.nowydwormaz.pl/ngo. 

Podsumowując, założone cele w Programie Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na rok 2018 zostały osiągnięte w stopniu 

satysfakcjonującym. Nie sposób zauważyć jednak, że płaszczyzna współpracy 

mogłaby działać efektywniej, konieczne jest wzmocnienie kanałów wymiany 

informacji pomiędzy administracją a organizacjami, a także pomiędzy samymi 

organizacjami. Istotnym efektem współpracy, obserwowanym na przestrzeni 

ostatnich trzech lat jest zwiększona aktywność zarządów stowarzyszeń 

w poszukiwaniu źródeł finansowania swoich zadań w programach 

wojewódzkich i krajowych. Warto również podkreślić, iż w roku 2018 Miasto 

zawarło 40 umów na realizację zadań publicznych, to o 8 więcej w porównaniu 

z rokiem 2017. W 2018   roku przekazano na realizację zadań publicznych o 

50 355,87 zł więcej niż w roku 2017.
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IV. Zestawienie dotacji udzielonych w 2018 roku organizacjom pozarządowym (na 

podst. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie). 
 

Lp. Nr umowy Nazwa 

stowarzyszenia 

Tytuł zadania Kwota 

udzielonej 
dotacji (zł) 

Klasyfik

acja 
Budżeto
wa 

Krótki opis zadania 

1. 1/D/SP/2018 Uczniowski Klub 
Sportowy „Reduta”, ul. 
Bema 312, 05-160 

Nowy Dwór Mazowiecki 

Organizacja zimowego obozu 
profilaktyczno-rekreacyjnego 
dla dzieci i młodzieży. 

9 000 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas ferii zimowych  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 
udział 30 osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji.  

W ramach wyjazdu odbyły się warsztaty 

profilaktyczne związane z problemem 

uzależnień, promowano zasady FAIR PLAY, 

zdrowy styl życia, atrakcyjne formy spędzania 

czasu wolnego. 

Środki zostały przyznane  zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 
Zadanie realizowano zgodnie z umową 

2. 2/D/SP/2018 Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy par. 
św. Maksymiliana 
Kolbego, ul. 
Czarnieckiego 13, 05-
102 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym „Last 
Minute” – wyjazd 

10 000 (z 
czego 
zwrócono 
1 600 zł, 
ostatecznie 
dotacja 

wyniosła 
8 400 zł) 

dz. 851, 
rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 
wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas ferii zimowych  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 

udział 36  osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Podczas zimowiska 

przeprowadzono zajęcia z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy 

rówieśniczej. 
Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie  realizowano zgodnie z umową 
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3. 3/D/SP/2018 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Zarząd 
Mazowieckiego 

Oddziału 
Wojewódzkiego, 
ul. Kredytowa 1a, 00-
554 Warszawa 

Działalność opiekuńczo-
wychowawcza i profilaktyczna 
w placówce opiekuńczej 

prowadzona przez 
Środowiskowe Ogniska 
Wychowawcze TPD w Nowym 
Dworze Mazowieckim przy ul. 
Bohaterów Modlina 77A i ul. 
Szkolnej 3. 

100 000 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu 

opiekuńczo-wychowawczej działalności 

środowiskowej dla dzieci i młodzieży 

wywodzącej się z rodzin dysfunkcyjnych, 

zaniedbanych wychowawczo, ubogich, Celem 
realizacji zadania było  ograniczenie 

ryzykownych zachowań wśród dzieci i 

młodzieży poprzez zagospodarowanie czasu 

wolnego, zapewnienie warunków do 

prawidłowego rozwoju oraz ułatwionego 

dostępu do różnego rodzaju form pomocy i 

wsparcia, rozwijanie prawidłowych 

umiejętności społecznych a także 

zapobieganie krzywdzeniu dzieci.  
Program był realizowany w: 

• Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD 

ul. Boh. Modlina 77A 

• Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD 

ul. Szkolna 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.  

Z opieki profilaktyczno-terapeutycznej 

korzystało 66 wychowanków, w wieku od 6 – 

16 lat, uczniowie szkoły podstawowej i 

gimnazjum. . Zajęcia odbywały się w dniach 

od poniedziałku do piątku,  4 godziny dziennie 
w godzinach popołudniowych, w każdej 

świetlicy i polegały na pracy nad 

wyrównywaniem braków w edukacji szkolnej, 

pracy wychowawczej, zajęciach 

samoobsługowo-gospodarczych, sportowych, 

plastycznych, umuzykalniających, 

czytelniczych itd. 

Praca opiekuńczo – wychowawcza była 

prowadzona w zakresie: 
- pomocy w zakresie rozwiązywania 

problemów szkolnych 

- dożywiania 

- wspierano rozwój indywidualny poprzez 

udział w zajęciach, w których wychowankowie 

mogli rozwijać swoje zainteresowania, 

pracować nad poprawą stanu emocjonalnego i 

psychicznego, uczestniczyć w wyjazdach, 

wycieczkach i imprezach kulturalnych 

- prowadzona była działalność profilaktyczna, 
poprzez organizację zajęć z elementami 

socjoterapii wspomagających rozwój 

emocjonalny dzieci, uczące społecznie 

akceptowanych zachowań, dające poczucie 

przynależności do pozytywnej grupy 

odniesienia, w razie konieczności umożliwiano 
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spotkanie z psychologiem - współpraca z 

rodzicami – wspierano i realizowano funkcję 

opiekuńczo – wychowawczą, udzielano 

codziennego, doraźnego oraz 

długookresowego wsparcia pedagogiczno – 
wychowawczego, w razie konieczności 

odwiedzano wychowanków w domach, 

włączano rodziców i opiekunów do organizacji 

życia placówki, wskazywano specjalistyczne 

ośrodki pomocy. 

Założone cele zadania publicznego zostały 

zrealizowane i osiągnęły wymiar określony w 

ofercie, proporcjonalnie do okresu 

sprawozdawczego z realizacji zadania. 
Środki zostały przyznane w drodze konkursu 

ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie zrealizowano  zgodnie z umową. 

4. 4/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Sztangielek, ul. 

Obwodowa 343/18, 
05-160 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

Program zajęć profilaktycznych 
„popołudnie ze Sztangielkiem” 

60 000 dz. 851, 
rozdz. 

85154, 
§ 2360 

Głównym celem programu było zwiększenie 

umiejętności społecznych oraz umiejętności 

funkcjonowania w grupie poprzez realizację 

1483 godzin zajęć psychologicznych, 

specjalistycznych, profilaktycznych i 

pedagogicznych.. Ponadto odbywały się 

warsztaty psychologiczne dla dzieci i 
młodzieży, spotkania indywidualne z 

rodzicami, art. terapia, zajęcia wyrównująco – 

reedukacyjne, zajęcia logopedyczne, mediacje 

rówieśnicze. W tym programie zależało na 

wzroście zachowań akceptowalnych 

społecznie, rozbudzenie zainteresowań i pasji 

służących rozwojowi osobistemu, a przez to 

ograniczenie podejmowania zachowań 

ryzykownych. 
Celem programu było także zwiększenie 

umiejętności społecznych, zmniejszenie 

deficytów szkolnych i poprawa wyników w 

nauce, zmniejszenie deficytów rozwojowych. 

Zwrócono uwagę dzieci na sprawy szkolne, 

pomagano w odrabianiu lekcji. Sumarycznie 

ze wszystkich zajęć skorzystało 52 dzieci 

powtarzając swą obecność na wielu z nich.  

Program prowadzony był  w Modlinie 
Twierdzy, zajęcia odbywały się od wtorku do 

piątku w dni nauki szkolnej w godzinach 

15:00 – 19:00. 

Przeprowadzenie zajęć w podanej liczbie 

godzin zagospodarowało czas wolny grupy 
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docelowej w efektywny sposób, pozwalający 

poznać swoje możliwości interpersonalne oraz 

zmieniający patologiczne nawyki. W wyniku 

podwójnej indywidualnej oceny psychologów i 

pedagogów, każdego z uczestników, biorących 
udział w programie, zauważamy pozytywne 

rezultaty miękkie: np. zwiększenie kooperacji 

– największe zmiany obserwujemy w 

spektrum społecznych zachowań. Rezultatem 

jest także dalszy pozytywny odbiór podmiotu, 

który prowadzi zajęcia, jako miejsca, gdzie 

można uzyskać pomoc.  

Środki zostały przyznane w drodze konkursu 

ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

 

5. 5/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Rodzice z Klasą, ul. 

Szarych Szeregów 2, 
05-101 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

Realizacja zajęć 
profilaktycznych i 

ogólnorozwojowych 

54 343 dz. 851, 
rozdz. 

85154, 
§ 2360 

Adresatami projektu były dzieci i młodzież z 

terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, 

zwłaszcza mieszkańcy Osiedla Młodych. 

Zajęcia odbywały się w siedzibie 

Stowarzyszenia przy ul. Szarych Szeregów 2 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Celem 

programu było zapewnienie atrakcyjnego 

spędzania czasu wolnego  dla dzieci i 
młodzieży, ograniczenie patologii i 

uzależnienia, zdobycie nowych i rozwinięcie 

posiadanych umiejętności, udzielenie wsparcia 

pedagogicznego dzieciom z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym i przemocą, 

zapewnienie pomocy dzieciom sprawiającym 

problemy wychowawcze, pomoc w odrabianiu 

lekcji, propagowanie zdrowego stylu życia. W 

zajęciach uczestniczyło 30 osób w wieku od 5 
do 15 lat. Zajęcia świetlicowe odbywały się 

codziennie od poniedziałku do piątku w 

godzinach 14 – 18.Sobotnie przedpołudnia (2-

3 godz.) przeznaczone były na działania 

mające na celu integrację dzieci, 

propagowanie zdrowego stylu życia. Zarówno 

rodzice jak i dzieci pozytywnie ocenili 

działanie Stowarzyszenia. Wyrazili także chęć 

skorzystania z  oferty w roku 2019. Wszystkie 
wyżej wymienione elementy pozwoliły na 

osiągnięcie zakładanego celu i z całą 

pewnością pozytywne rezultaty na przyszłość. 

Uczestnicy mieli okazję nauczyć się nowych 

rzeczy, nauczyć się funkcjonować w grupie, 
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poznali sposoby radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami i będą wiedzieli gdzie zgłosić się po 

ewentualną pomoc. Różnorodność aktywnych 

form spędzania czasu wolnego przyczyniła się 

także do odkrycia nowych pasji a zajęcia 
komputerowe pokazały, ze komputer służy nie 

tylko do grania. 

Środki zostały przyznane w drodze konkursu 

ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową 

6. 6/D/SP/2018 Parafialno-Uczniowski 
Klub Sportowy „Młode 
Orły”, ul. Młodzieżowa 
1, 05-101 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Wykonanie mapy 
specjalistycznej do biegu na 
orientację – jako forma 
zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży.  

3 000 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Celem projektu było wskazanie atrakcyjnych 

form spędzania czasu wolnego, zapobieganie 

przemocy rówieśniczej, . Wspólne zajęcia 

pomogły przełamać bariery między dziećmi, 
pokazały jak współpracować w grupie, jak 

wspierać słabszych. 

Środki zostały przyznane zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

7. 7/D/SP/2018 Uczniowski Klub 
Sportowy „Reduta”, ul. 
Bema 312, 05-160 

Nowy Dwór Mazowiecki 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży oraz mieszkańców 

osiedla Modlin Twierdza w 
2018 roku 

16 000 dz. 926, 
rozdz. 
92605, 

§ 2360 

Zgodnie z założeniami klub UKS Reduta 

przeprowadził zajęcia programowe w czterech 

sekcjach dziewcząt i chłopców. W zajęciach 

uczestniczyło ok. 20 dziewcząt i 30 chłopców. 

Prowadzone sekcje to: piłka nożna chłopców 2 
godz. w tygodniu, piłka siatkowa dziewcząt i 

chłopców 2 godz. w tygodniu, tenis stołowy 4 

godz. w tyg., warcaby – doraźne zawody na 

szczeblu szkoły i gminy. Środki zostały 

przyznane zgodnie z Ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

8. 8/D/SP/2018 Stowarzyszenie Sportu 
Plus, ul. Mazowiecka 
3/30, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki 

Aktywnie ze Sport Plusem 8 000 dz. 926, 
rozdz. 
92605, 
§ 2360 

W ramach zadania prowadzone były 4 sekcje 

sportowe. Pływacko-ratownicza – 64 godziny 

zajęć, 27 uczestników. Sekcja piłki siatkowej 
chłopców – 32 godziny zajęć, 19 uczestników. 

Sekcja piłki ręcznej – 32 godziny zajęć, 17 

uczestników. Sekcja strzelecko-łucznicza – 32 

godziny zajęć, 20 uczestników zajęć. Środki 

zostały przyznane zgodnie z Ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 
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9. 9/D/SP/2018 Lokalny Ośrodek 
Sportowy „LOS”, ul. 
Dębowa 18a, 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki 

Prowadzenie programu 
szkolenia sportowego dzieci i 
młodzieży, organizacja zajęć 

sportowych, współzawodnictwa 
i rywalizacji w ramach 
zawodów sportowych. 

9 500 dz. 926, 
rozdz. 
92605, 

§ 2360 

W ramach zadania przeprowadzono szkolenie 

sportowe, ogólnorozwojowe z podziałem na 

płeć i grupy wiekowe w formie regularnych 

treningów przewidzianych w zadaniu. Czas, 

treść i forma zajęć była dostosowana do 
kondycji psychofizycznej uczestników. 

Adresatami zadania były trzy grupy. Dzieci z 

klas 0 – II – 44 dzieci, zajęcia 2 godz. 

tygodniowo; Chłopcy II – IV – 21 chłopców, 

zajęcia 3 razy w tygodniu po 1,5 godz.; 

chłopcy IV – VI – 16 uczestników, zajęcia 3 

razy w tygodniu po 1,5 godziny. Uczestnicy 

brali udział w szkoleniu sportowym z zakresu 

siatkówki. 

10. 10/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki, ul. 
Chemików 1a, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki 

Baw się realnie, a nie 
wirtualnie 2.0 – program 
profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej. 

40 000 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Program miał na celu zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych 
poprzez udział w  zawodach sportowych, 

zdrową rywalizację rówieśniczą, która 

kształtuje osobowość młodych ludzi i 

zapobiega zjawiskom patologicznym. W 

trakcie warsztatów profilaktycznych dzieci 

zdobyły praktyczną wiedzę i umiejętności 

radzenia sobie ze stresem, zjawiskami 

przemocy i agresji rówieśniczej, wzmocniły 

samoocenę. Uczestnikami programu były 

dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej 
Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim około 

700 osób. 

Osiągnięte rezultaty: 

- dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy o 

zagrożeniach i sposobach asertywnego 

reagowania na nie. 

- nawiązanie i kształtowanie pozytywnych 

relacji rówieśniczych, bez przemocy i 

cyberprzemocy 
- podniesienie poczucia odpowiedzialności 

wśród uczniów za siebie, swoje decyzje i 

działania 

- promowanie zdrowego stylu życia – bez 

używek 

- stworzenie warunków sprzyjających 

wspólnemu spędzaniu czasu 

- ukształtowanie u dzieci umiejętności 

organizowania czasu wolnego w sposób 
zdrowy, ciekawy, atrakcyjny, bezpieczny i 

aktywny. 

Środki zostały przyznane zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2018 

 

15 

 
www.nowydwormaz.pl/ngo 

publicznym i wolontariacie. Zadanie 

zrealizowano zgodnie z umową. 

11. 11/D/SP/2018 Nowodworski Klub 
Sportów Walki 
„Bastion”, ul. Leśna 4, 
05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Sporty walki dla dzieci i 
młodzieży. 

9 500 dz. 926, 
rozdz. 
92605, 
§ 2360 

W realizacji zadania wzięło udział około 100 

uczestników. Podczas zadania został 

przeprowadzony program szkolenia 

sportowego, który zakładał poprawę 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez 
naukę samoobrony na zajęciach sztuk i 

sportów walki oraz rozwój aktywności 

sportowej dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 

około 300 godzin zajęć treningowych. Zadanie 

zrealizowano zgodnie z umową. 

12. 12/D/SP/2018 Oddział Polskiego 
Towarzystwa 
Zapobiegania 

Narkomanii w 
Warszawie, ul. 
Rokosowska 10, 02-
348 Warszawa 

Program profilaktyki zachowań 
destrukcyjnych „Dokąd 
idziemy”. 

39 197 dz. 851, 
rozdz. 
85153, 

§ 2360 

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych 

,,Dokąd idziemy” realizowany przez Oddział 

Polskiego Towarzystwa Zapobiegania 

Narkomanii  jest kompleksową ofertą 

skierowaną do uczniów szkół podstawowych,  

gimnazjum,  ich nauczycieli i rodziców, składa 
się z 3 modułów warsztatów profilaktycznych 

zróżnicowanych ze względu na wiek. Celem 

ogólnym realizacji zadania jest zmniejszenie 

skali dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań 

dzieci i młodzieży. Łącznie odbyło się 240 

godzin warsztatów, w których wzięło udział 

około 524 uczniów, 24 wychowawców, 3 

pedagogów, 2 psychologów i 32 rodziców. 

W wyniku podejmowanych działań osiągnięto 
następujące korzystne zmiany: 

- integracja środowisk młodzieżowych wokół 

idei pomocy innym i przeciwdziałania 

patologiom 

- ograniczenie eksperymentowania ze 

środkami psychoaktywnymi 

- wzrost wiedzy na temat dzieci i młodzieży 

- poprawa relacji rodzinnych 

- znajomość i zrozumienie mechanizmu 

wchodzenia w uzależnienie 
- znajomość i zrozumienie zagrożeń oraz 

konsekwencji używania substancji 

psychoaktywnych 

- umiejętność konstruktywnego reagowania w 

sytuacjach kryzysowych, mediacji 

rówieśniczej i rozwiazywania konfliktów 

 - podniesienie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem 

Środki zostały przyznane w drodze konkursu 
ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie  
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Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

13. 13/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki, ul. 
Chemików 1a, 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki 

Sportowa Piątka, czyli 
popularyzacja i promowanie 
sportu i aktywności fizycznej, 

jako sposobu na życie. 

17 000 dz. 926, 
rozdz. 
92605, 

§ 2360 

W ramach zadania zorganizowano m.in. 

dodatkowe zajęcia sportowe dla klas 4-8: 

piłka nożna, piłka ręczna chłopców, piłka 

ręczna dziewcząt, gimnastyka sportowa, tenis 

stołowy – po 20 godzin każda dyscyplina. W 

sumie przeprowadzono 100 godzin 
dodatkowych zajęć, w których wzięło około 

150 uczniów szkoły. Zorganizowano również 

pokaz gimnastyki, turnieje piłki ręcznej, tenisa 

stołowego, sztafetę, trójbój lekkoatletyczny. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

14. 14/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki, ul. 
Chemików 1a, 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki 

„Twój Ruch!” – program 
profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej i uzależnieniom. 

27 000 dz. 851, 
rozdz. 
85153, 

§ 2360 

Zadanie realizowane było w szkole 

Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Celem ogólnym realizacji 

zadania było zmniejszenie skali 

dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań 

dzieci i młodzieży. Łącznie odbyło się 20 
spotkań dla ok. 450 uczniów, 2 spotkania dla 

rodziców i 1 szkolenie dla nauczycieli. 

W wyniku podejmowanych działań osiągnięto 

następujące korzystne zmiany: 

- integracja środowisk młodzieżowych wokół 

idei pomocy innym i przeciwdziałania 

patologiom 

- ograniczenie eksperymentowania ze 

środkami psychoaktywnymi 
- wzrost wiedzy na temat dzieci i młodzieży 

- poprawa relacji rodzinnych 

- znajomość i zrozumienie mechanizmu 

wchodzenia w uzależnienie 

- znajomość i zrozumienie zagrożeń oraz 

konsekwencji używania substancji 

psychoaktywnych 

- umiejętność konstruktywnego reagowania w 

sytuacjach kryzysowych, mediacji 

rówieśniczej i rozwiazywania konfliktów 
 - podniesienie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem 

Środki zostały przyznane w drodze konkursu 

ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

15. 15/D/SP/2018 Fundacja Nowe 
Horyzonty, ul. 
Chałubińskiego 8, 00-
613 Warszawa 

Moje życie wolne od 
uzależnień. 

13 503 dz. 851, 
rozdz. 
85153, 
§ 2360 

Głównym celem realizacji zadania było 

zmniejszenie ryzyka uzależnienia od alkoholu 

poprzez zwiększenie świadomości uczniów na 

temat skutków spożywania alkoholu w 
młodym wieku, a przy tym wzmocnienie 
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umiejętności chroniących w zakresie 

przeciwstawienia się presji grupy. Zadanie 

realizowane było w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 1oraz Zespole Szkół nr 2 w 

Nowym Dworze Mazowieckim, zostało 
przeprowadzonych 15 warsztatów, w których 

łącznie wzięło udział 297 uczniów. 

Najważniejsze zmiany jakie zaobserwowano 

podczas ewaluacji warsztatów: 

- o 9% wzrosła liczba uczniów, którzy 

deklarują, ze są przeciwnikami alkoholu i nie 

będą pić w przyszłości 

- o 2% zmniejszyła się liczba uczniów, którzy 

uważają za normalne regularne picie alkoholu 
w ich wieku 

- 42% uczniów twierdzi, ze są świadomi 

szkodliwości picia alkoholu w ich wieku 

- o 8% wzrosła liczba uczniów, którzy 

deklarują, że są przeciwnikami narkotyków i 

dopalaczy 

- 10% uczniów przyznaje, że są ciekawi, jak 

działają narkotyki, ale boją się ich zażywania, 

- spadł odsetek uczniów nieznających żadnych 

sposobów na radzenie sobie z emocjami   
Środki zostały przyznane w drodze konkursu 

ofert zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o pożytku publicznym i 

wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

 

16. 16/D/SP/2018 Fundacja Wymarzona 
Odporność, ul. 
Sosnowa ¼, 05-400 

Otwock 

Siła w rodzinie bez uzależnień 5 000 (z 
czego 
zwrócono 

498,75 zł, 
ostatecznie 
dotacja 
wyniosła 
4 501,25 zł) 

dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Program zajęć obejmował wiedzę i edukację 

dzieci w zakresie zdrowego stylu życia w tym 

zdrowego odżywiania, celem warsztatów było 

umocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne 

spędzanie czasu. Rezultatem 
przeprowadzonego zadania jest nabycie 

wiedzy zarówno przez dzieci jak i 

uczestniczących w zajęciach rodziców, na 

temat jak zdrowy tryb życia wpływa na 

system nerwowy i odpornościowy młodego 

człowieka. W zadaniu udziału wzięło 268 osób 

(w tym 198 dzieci) 

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 
publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 
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17. 17/D/SP/2018 Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka”, 
ul. Słowackiego 2, 05-

100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

„Przygoda z piłką” – 
zagospodarowanie czasu 
wolnego poprzez prowadzenie 

treningów z zakresu piłki 
nożnej z programem 
profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej. 

9 100 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Zadanie polegało na realizacji treningów piłki 

nożnej z programem profilaktycznym, 

będącym formą zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży z dala od używek i 

zjawisk patologicznych. Zajęcia odbywały się 
dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin 

tygodniowo. 

Poprzez udział w zajęciach sportowych wraz z 

programem edukacyjno – profilaktycznym, jak 

również poprzez dawanie przykładu innym i 

zachęcaniem ich do aktywnego spędzania 

wolnego czasu,  promowanie zachowań 

akceptowanych społecznie, zwiększyła się 

świadomość dzieci o konsekwencjach sięgania 
po używki, poprawiła się ich umiejętność w 

radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,  

zdobyta wiedza na temat niebezpieczeństw 

zagrażających ich zdrowiu oraz zdrowym stylu 

życia będzie procentowała w przyszłości.  

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

18. 18/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Społeczno-Oświatowe 

„Subsidium”, ul. Bema 
312, 05-160 Nowy 
Dwór Mazowiecki 

Aktywizacja nowodworskich 
seniorów. 

15 000 dz. 852, 
rozdz. 

85295, 
§ 2360 

Zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć 

aktywizujących środowisko nowodworskich 

seniorów. W projekcie wzięło udział 140 
seniorów. W ramach zadania zrealizowano 20 

wykładów tematycznych, 4 wyjazdy 

edukacyjne, 1 wyjazd do kina, 15 godzin 

zajęć gimnastycznych, 24 godzin zajęć 

rehabilitacyjnych, 3 spotkania integracyjne. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

19. 19/D/SP/2018 Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Al. 
Jerozolimskie 30, 00-

024 Warszawa 

Międzynarodowy Dzień 
Inwalidy 2018 

5 000 dz. 851, 
rozdz. 
85149, 
§ 2360 

Zorganizowano spotkanie dla Członków 

Oddziału Rejonowego PZERiI w Nowym 

Dworze Mazowieckim z okazji 

Międzynarodowego Dnia Inwalidy. W 

spotkaniu udział wzięło ponad 180 
uczestników, którzy mieli okazję do wspólnej 

wymiany doświadczeń poprzez wspólne 

rozmowy. Uczestnicy spotkania nawiązali 

nowe znajomości wśród środowiska emerytów 

i seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Spotkanie było podstawą do rozpoczęcia 

procesu samopomocy wśród osób dotkniętych 

niepełnosprawnością, w podeszłym wieku. 

20. 20/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki, ul. 

„Pięciounutki” czyli organizacja 
dodatkowych zajęć 
wspierających i rozwijających 

3 000 dz. 851, 
rozdz. 
85153, 

Celem zadania było zorganizowanie i 

przeprowadzenie na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze 
Mazowieckim dodatkowych zajęć 
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Chemików 1a, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki 

zainteresowania, pasje, 
uzdolnienia muzyczne 
przeciwdziałając uzależnieniom 

i patologiom społecznym. 

§ 2360 wspierających i rozwijających 

zainteresowania, pasje i uzdolnienia muzyczne 

upowszechniające alternatywne, ciekawe i 

atrakcyjne formy zagospodarowania czasu 

wolnego co w znacznym stopniu stanowiło 
skuteczna profilaktykę w zakresie 

przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i 

uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. 

Osiągnięte rezultaty: 

- stworzone zostały warunki sprzyjające 

wspólnemu spędzaniu czasu 

- stworzone zostały warunki sprzyjające 

rozwijaniu talentów, zainteresowań, pasji 

- podwyższenie poczucie własnej wartości 
wśród dzieci 

- nawiązanie i kształtowanie pozytywnych 

relacji wśród dzieci 

- poprawa umiejętności pracy w zespole 

Środki zostały przyznane zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

 

21. 21/D/SP/2018 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Koło Dzieci i 

Młodzieży 
Niepełnosprawnych 
Ruchowo, ul. 

Bohaterów Modlina 
77a, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki 

Wyjazd turystyczno-
rekreacyjny „W odwiedzinach u 

Neptuna” – działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 

5 000 dz. 851, 
rozdz. 

85149, 
§ 2360 

Zadanie polegało na organizacji wyjazdu dla 

28 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy 

wyjazdu poznali obiekty historyczne i 
zabytkowe pomorza gdańskiego, „Ptasi 

rezerwat” na Wyspie Sobieszewskiej. Wyjazd 

odbył się w dniach 6.06-10.06.2018 roku. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

22. 22/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Społeczno-Oświatowe 
„Subsidium”, ul. Bema 

312, 05-160 Nowy 
Dwór Mazowiecki 

„Teatr Seniora” – jako 
realizacja programu 
profilaktycznego dla osób 

starszych, zapewniającego 
atrakcyjną formę spędzania 
czasu wolnego. 

15 000 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Celem głównym realizowanego zadania było 

ograniczenie skali zjawiska związanego z 

używaniem i uzależnieniem od alkoholu i 

substancji psychoaktywnych wśród 

mieszkańców miasta Nowego Dworu 

Mazowieckiego poprzez zapewnienie dostępu 
do atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego .Cel główny zadania realizowały 

poszczególne cele operacyjne: 

- zwiększenie dostępu do profesjonalnych 

działań pomocowych osobom z problemem 

uzależnienia i zagrożonych nim oraz ich 

rodzinom 

- polepszenie jakości stosunków 

interpersonalnych 
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-   treningi nowych umiejętności zachowań 

asertywnych 

- wspieranie adresatów projektu poprzez 

organizowanie spotkań tematycznych 

poświęconych uzależnieniom 
- integracja uczestników projektu poprzez 

organizowanie wspólnych zajęć tematycznych 

i spotkań okolicznościowych 

- promowanie kultury i sztuki poprzez udział 

uczestników projektu w spotkaniach 

wyjazdowych do teatru, muzeum 

Rezultatem twardym realizacji zadania była 

liczba osób starszych (60+). W projekcie 

wzięło udział 140 uczestników. Adresaci 
projektu wzięli udział w zadaniach, które 

pozwolą ograniczyć skalę zjawiska związanego 

z używaniem i uzależnieniem od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych.  

Środki zostały przyznane zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

23. 23/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Rodzice z Klasą, ul. 
Szarych Szeregów 2, 

05-101 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

„Klub dla Seniorów” – 
stworzenie i realizacja 
programu profilaktycznego dla 

osób starszych, 

zapewniającego dostęp do 
atrakcyjnych form spędzania 
czasu wolnego. 

5 000 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Celem głównym realizowanego zadania było 

ograniczenie skali zjawiska związanego z 

używaniem i uzależnieniem od alkoholu i 

substancji psychoaktywnych wśród 
mieszkańców miasta Nowego Dworu 

Mazowieckiego poprzez zapewnienie dostępu 

do atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego .Cel główny zadania realizowały 

poszczególne cele operacyjne: 

- zwiększenie dostępu do profesjonalnych 

działań pomocowych osobom z problemem 

uzależnienia i zagrożonych nim oraz ich 

rodzinom 
- polepszenie jakości stosunków 

interpersonalnych 

-   treningi nowych umiejętności zachowań 

asertywnych 

- wspieranie adresatów projektu poprzez 

organizowanie spotkań tematycznych 

poświęconych uzależnieniom 

- integracja uczestników projektu poprzez 

organizowanie wspólnych zajęć tematycznych 
i spotkań okolicznościowych 

- promowanie kultury i sztuki poprzez udział 

uczestników projektu w spotkaniach 

wyjazdowych do teatru, muzeum 
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Rezultatem twardym realizacji zadania była 

liczba osób starszych (60+). W projekcie 

wzięło udział 80 uczestników. Adresaci 

projektu wzięli udział w zadaniach, które 

pozwolą ograniczyć skalę zjawiska związanego 
z używaniem i uzależnieniem od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych. 

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

24. 24/D/SP/2018 Chorągiew Stołeczna 
ZHP, ul. Piaskowa 4, 
01-067 Warszawa 

Harcerska Akcja Letnia 2018 11 238 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas wakacji letnich  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 
udział 49 osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Podczas obozu promowano 

aktywne formy spędzania czasu wolnego, 

prowadzono zajęcia pokazujące negatywne 

skutki zażywania środków odurzających, 

uczono samodzielności, wytrwałości, 

zaradności i krzewiono postawy patriotyczne.  

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 
Zadanie realizowano zgodnie z umową 

25. 25/D/SP/2018 Nowodworski Klub 
Sportów Walki 
„Bastion”, ul. Leśna 4, 
05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

Wybierz sport – wakacje z 
Bastionem 

4 746 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas wakacji letnich  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 

udział 40 osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Integracja dzieci i 

młodzieży z różnych środowisk, prowadzenie 

programu szkolenia z zakresu profilaktyki i 

przeciwdziałania przemocy. 
Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

26. 26/D/SP/2018 Lokalny Ośrodek 
Sportowy „LOS”, ul. 

Dębowa 18a, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki 

Organizacja wakacyjnych 
wyjazdów z elementami 

profilaktyki uzależnień i 
przeciwdziałania przemocy dla 
uczniów placówek, dla których 

14 035 z 
czego 

zwrócono 
1017 zł, 
ostatecznie 
dotacja 

dz. 851, 
rozdz. 

85154, 
§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas wakacji letnich  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 

udział 64 osoby spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Integracja dzieci i 
młodzieży z różnych środowisk, 
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organem prowadzącym jest 
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki 

wyniosła 
13 018 zł) 

przeprowadzono pracę profilaktyczną, 

przedstawiono zagrożenia związane z : 

przemocą wśród dzieci, uzależnieniem od 

tytoniu, alkoholu i środków psychoaktywnych. 

. 
Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

27. 27/D/SP/2018 Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej przy par. 

św. Maksymiliana 
Kolbego, ul. 
Czarnieckiego 13, 05-
102 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

Kolonie Letnie „Góry do góry 
2018” 

10 373  dz. 851, 
rozdz. 

85154, 
§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas wakacji letnich  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 

udział 68  osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Celem zadania była   
integracja dzieci i młodzieży, nauka pracy w 

grupach, poznanie aktywnych form spędzania 

czasu wolnego, zapoznanie z programem 

profilaktycznym ,,z dala od używek i 

przemocy”. 

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie  realizowano zgodnie z umową. 

28. 28/D/SP/2018 Uczniowski Klub 

Sportowy „Lotnisko 
Modlin”, ul. Szkolna 3, 
05-102 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

Organizacja obozu sportowo – 

profilaktycznego dla 
zawodników UKS Lotnisko 
Modlin 

4 238 dz. 851, 

rozdz. 
85153, 
§ 2360 

Wyjazdowa forma  zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 
Mazowieckiego podczas wakacji letnich  z 

elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 

udział 20  osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Integracja dzieci i 

młodzieży z różnych środowisk, prowadzenie 

programu szkolenia z zakresu profilaktyki i 

przeciwdziałania przemocy, promowanie 

zdrowego stylu życia. 

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

29. 29/D/SP/2018 Stowarzyszenie 

Sztangielek, ul. 
Obwodowa 343/18, 
05-160 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

Wakacje ze Sztangielkiem 

2018 

5 339 (z 

czego 
zwrócono  
1833,17 zł, 
ostatecznie 
dotacja 

dz. 851, 

rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Wyjazdowa forma zagospodarowania czasu 

wolnego dzieciom  z terenu Nowego Dworu 

Mazowieckiego podczas wakacji letnich 

  z elementami  profilaktyki uzależnień i 

przeciwdziałania przemocy . W obozie wzięło 

udział 45 osób spełniających kryteria 

uzyskanej dotacji. Podczas obozu prowadzone 

były warsztaty umiejętności 
interpersonalnych, zajęcia budujące  
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wyniosła 
3 505,83 zł) 

umiejętności odmawiania, wzmocnienie 

przekonań dzieci o możliwości radzenia sobie 

z naciskami społecznymi zachęcającymi do 

zażywania używek. 

Środki zostały przyznane  zgodnie z Ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie  realizowano zgodnie z umową 

30. 30/D/SP/2018 Nowodworskie 

Stowarzyszenie 

Amazonek, ul. Targowa 
8, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

„Razem po zdrowie 5” – 

dwudniowy wyjazd 

profilaktyczno-integracyjny dla 
kobiet dotkniętych chorobą 
nowotworową członkiń 
Nowodworskiego 
Stowarzyszenia Amazonek 

5 000 dz. 851, 

rozdz. 

85149, 
§ 2360 

W zadaniu wzięło udział 50 kobiet dotkniętych 

chorobą nowotworową. Wyjazd trwał dwa dni i 

miał charakter profilaktyczno-integracyjny. 

Rezultatem wyjazdu jest nauka walki z 

własnym bólem, pobudzenie motywacji. 

Wyjazd pozytywnie wpłynął na poprawę 

kondycji psycho-fizycznej kobiet po 

mastektomii.  

31. 31/D/SP/2018 Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Mazowiecki, ul. Jasna 
22, 05-054 Warszawa 

Wyjazd turystyczno-
integracyjny „Miasto 
Królewskie Sandomierz” 

3 000 dz. 851, 
rozdz. 
85149, 
§ 2360 

W zadaniu wzięły udział 22 osoby niewidome i 
słabowidzące. Uczestnicy wyjazdu zwiedzali 

Miasto Sandomierz. Podczas zadania 

uczestnicy ćwiczyli orientację w terenie, 

poruszaniem się z przewodnikiem i białą 

laską. Uczyli się także prosić o pomoc 

przygodnego przychodnia. Uczestnicy 

wymieniali się poglądami, udzielając sobie 

porad z życia codziennego oraz dziedziny 

okulistyki. Zadanie realizowano zgodnie z 
umową. 

32. 32/D/SP/2018 Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, Al. 
Jerozolimskie 30, 00-
024 Warszawa 

Międzynarodowy Dzień Seniora 
2018 

5 000 dz. 852, 
rozdz. 
85295, 
§ 2360 

Zorganizowano spotkanie dla Członków 
Oddziału Rejonowego PZERiI w Nowym 

Dworze Mazowieckim z okazji 

Międzynarodowego Dnia Seniora. W spotkaniu 

udział wzięło 180 uczestników, którzy mieli 

okazję do wspólnej wymiany doświadczeń 

poprzez wspólne rozmowy. Uczestnicy 

spotkania nawiązali nowe znajomości wśród 

środowiska emerytów i seniorów w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Spotkanie było 
podstawą do rozpoczęcia procesu 

samopomocy wśród osób dotkniętych 

niepełnosprawnością, w podeszłym wieku. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

33. 33/D/SP/2018 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki, ul. 

Chemików 1a, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki 

„Pięciounutki” czyli organizacja 
dodatkowych zajęć 

wspierających i rozwijających 
zainteresowania, pasje, 
uzdolnienia muzyczne 

4 000 dz. 851, 
rozdz. 

85154, 
§ 2360 

Celem zadania było zorganizowanie i 

przeprowadzenie na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze 

Mazowieckim dodatkowych zajęć 

wspierających i rozwijających 

zainteresowania, pasje i uzdolnienia muzyczne 

upowszechniające alternatywne, ciekawe i 
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przeciwdziałając uzależnieniom 
i patologiom społecznym. 

atrakcyjne  formy zagospodarowania czasu 

wolnego co w znacznym stopniu stanowiło 

skuteczna profilaktykę w zakresie 

przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i 

uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. 
Osiągnięte rezultaty: 

- stworzone zostały warunki sprzyjające 

wspólnemu spędzaniu czasu 

- stworzone zostały warunki sprzyjające 

rozwijaniu talentów, zainteresowań, pasji 

- podwyższenie poczucie własnej wartości 

wśród dzieci 

- nawiązanie i kształtowanie pozytywnych 

relacji wśród dzieci 
- poprawa umiejętności pracy w zespole 

Środki zostały przyznane  zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową 

 

34. 35/D/SP/2018 Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka”, 
ul. Słowackiego 2, 05-

100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

„Z dala od używek” – treningi 
piłki nożnej dla chłopców 
rocznik 2012 

1 500 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 

§ 2360 

Zadanie polegało na realizacji treningów piłki 

nożnej z programem profilaktycznym, 

będącym  formą zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży z dala od używek i 

zjawisk patologicznych. Zajęcia odbywały się 

dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin 
tygodniowo, łącznie 50 godzin. Poprzez udział 

w zajęciach sportowych wraz z programem 

edukacyjno – profilaktycznym, jak również 

poprzez dawanie przykładu innym i 

zachęcaniem ich do aktywnego spędzania 

wolnego czasu,  promowanie zachowań 

akceptowanych społecznie, zwiększyła się 

świadomość dzieci o konsekwencjach sięgania 

po używki, poprawiła się ich umiejętność w 
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach,  

zdobyta wiedza na temat niebezpieczeństw 

zagrażających ich zdrowiu oraz zdrowym stylu 

życia będzie procentowała w przyszłości.  

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

35. 36/D/SP/2018 Uczniowski Klub 
Sportowy „Reduta”, ul. 
Bema 312, 05-160 
Nowy Dwór Mazowiecki 

"Stop uzależnieniom” - treningi 
piłki nożnej dla chłopców 
rocznik 2012 

1 440 dz. 851, 
rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Zadanie polegało na realizacji treningów piłki 

nożnej z programem profilaktycznym, 

będącym formą zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży z dala od używek i 

zjawisk patologicznych. Zajęcia odbywały się 

dwa razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin 



Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na rok 2018 

 

25 

 
www.nowydwormaz.pl/ngo 

tygodniowo.  Poprzez udział w zajęciach 

sportowych wraz z programem edukacyjno – 

profilaktycznym, jak również poprzez dawanie 

przykładu innym i zachęcaniem ich do 

aktywnego spędzania wolnego czasu,  
promowanie zachowań akceptowanych 

społecznie, zwiększyła się świadomość dzieci o 

konsekwencjach sięgania po używki, 

poprawiła się ich umiejętność w radzeniu 

sobie w trudnych sytuacjach,  zdobyta wiedza 

na temat niebezpieczeństw zagrażających ich 

zdrowiu oraz zdrowym stylu życia będzie 

procentowała w przyszłości.  

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

36. 37/D/SP/2018 Stowarzyszenie 

Rodzice z Klasą, ul. 
Szarych Szeregów 2, 
05-101 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

„Między nami 

przedszkolakami” – zajęcia dla 
najmłodszych z programem 
profilaktycznym. 

10 000 dz. 851, 

rozdz. 
85154, 
§ 2360 

Celem projektu było wskazanie atrakcyjnych 

form spędzania czasu wolnego, zapobieganie 

przemocy rówieśniczej, zapoznanie 

przedszkolaków z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa zarówno w świecie realnym 

jak i wirtualnym, kształtowanie postaw 

społecznych i patriotycznych. Wspólne zajęcia 

pomogły przełamać bariery między dziećmi, 

pokazały, jak współpracować w grupie, jak 
wspierać słabszych. Była to nauka przez 

zabawę. Z zajęć skorzystało ok.240 dzieci. 

Środki zostały przyznane   zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 

 

37. 1/D/KB/2018 Stowarzyszenie 
Przyjaciół „Muzeum 
Kampanii Wrześniowej 
i Twierdzy Modlin”, ul. 

Baśki Murmańskiej 
164, 05-160 Nowy 

Dwór Mazowiecki 

Atrakcyjne Muzeum 2018 36 000 dz. 921, 
rozdz. 
92118, 
§ 2360 

Przedmiotem zadania było upowszechnianie 

historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w tym 

Twierdzy Modlin poprzez prowadzenie 

muzeum. Muzeum przy ul. Baski Murmańskiej 
164 otwarte było dla zwiedzających od wtorku 

do niedzieli w godzinach od 10 do 17. 

Muzeum w okresie od kwietnia do grudnia 

2018 odwiedziło ponad 3000 zwiedzających. 

Zrealizowano spotkania i pogadanki z 

młodzieżą (9 razy), przeprowadzono 6 lekcji 

historii, organizowano imprezy o charakterze 

patriotycznym oraz dni otwarte. Zrealizowano 

prace remontowe polegające na odświeżeniu 
ekspozycji, sali konferencyjnej oraz korytarza. 

Zadanie realizowano zgodnie z umową. 
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38. 2/D/KB/2018 Stowarzyszenie 
Historyczno-Badawcze 
„Triglav”, z siedzibą w 

Nowym Dworze 
Mazowieckim, 05-100, 
ul. Warszawska 40 

„Piknik rodzinny historyczno-
poszukiwawczy” 

10 000 dz. 630, 
rozdz. 
63095, 

§ 2360 

W ramach zadania zorganizowano piknik dla 

całych rodzin, że szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. 

Podczas pikniku przygotowane były 

stanowiska historyczne z szeregiem atrakcji 
dla starszych i młodszych, prowadzone były 

liczne gry i animacje, podczas których 

najmłodsi zdobywali sprawności za co 

przewidziane były drobne nagrody w postaci 

medali, dyplomów, przejażdżki sprzętem 

wojskowym (motor z koszem, gazik), odbyły 

się również pokazy działania takich urządzeń 

jak georadar i magnetometr. W podziemiach 

kontrminerskich odbyły się pogadanki 
historyczne, a na zewnątrz stoiska 

propagujące lokalną historię oraz 

rekonstruktorzy historyczni. Zorganizowano 

zwiedzanie podziemi jak i wycieczki z 

przewodnikiem po Twierdzy Modlin. Na 

odwiedzających czekał ciepły poczęstunek w 

postaci grochówki wojskowej z  kuchni 

polowej. Zadanie realizowano zgodnie z 

umową. 

39. 3/D/KB/2018 Lokalna Organizacja 
Turystyczna Trzech 

Rzek, ul. 
Ledóchowskiego 164, 
05-160 Nowy Dwór 

Mazowiecki, 

Spływ kajakowy 3 Rzeki – 
Edycja Lato 2018 

10 000 dz. 630, 
rozdz. 

63095, 
§ 2360 

Celem zadania było ukazanie walorów 

turystycznych i krajobrazowych miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki, atrakcyjność trzech rzek 
przebiegających przez nasz region oraz 

zachęcenie mieszkańców i turystów z całej 

Polski do aktywnego i bezpiecznego spędzania 

czasu nad wodą. Edycja spływu kajakowego 

LATO jest sztandarową imprezą przebiegającą 

aż przez 3 rzeki, dzięki temu z roku na rok 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

W wydarzeniu wzięło udział około 150 osób. 

Podczas spływu uczestnicy wzięli udział w 
kilku zadaniach sprawnościowych z zakresu 

turystyki. Na mecie odbył się także piknik. 

Wśród osób biorących udział w spływie zostały 

rozlosowane nagrody. Zadanie realizowano 

zgodnie z umową. 

40. UM/158/SM/8-

W/2018 

Nowodworskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, ul. 

Sukienna 14, 05-100 
Nowy Dwór Mazowiecki 

Bezpieczne rzeki w granicach 

Nowego Dworu Mazowieckiego 

10 000 dz. 754, 

rozdz. 
75415, 

§ 2360 

Zadanie pt. „Bezpieczne rzeki w graniach 

Nowego Dworu Mazowieckiego” zostało 

zrealizowane poprzez patrolowanie rzek Narwi 

i Wisły w granicach miasta w okresie do 20 

czerwca 2018 roku do 15 sierpnia 2018 roku. 

Realizując zadanie członkowie WOPR w 
Nowym Dworze Mazowieckim, społecznie 

pełnili dyżury, podczas których patrolowali 

rzeki w graniach Nowego Dworu 
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Mazowieckiego, przy użyciu łodzi będących w 

posiadaniu Nowodworskiego WOPRu. 

Wolontariusze w ramach projektu 

przepracowali ponad 100 godzin.  

Główny cel zadania udało się zrealizować, 
ponieważ w okresie realizacji zadania nie 

wydarzył się żaden wypadek. 

 

 

Łącznie na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w 2018 roku na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie wydano 607 113,00 zł. 

 

 

 

BURMISTRZ 

/-/ Jacek Kowalski
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Klasyfikacja budżetowa: 

630 - Turystyka 

63095 - Pozostała działalność 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 

851 - Ochrona zdrowia 

85149 - Programy polityki zdrowotnej 

85153 - Zwalczanie narkomanii 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

852 - Pomoc społeczna 

85295 - Pozostała działalność 

921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

92118 - Muzea 

926 - Kultura fizyczna i sport 

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego. 


