WSPÓŁPRACA
MIĘDZYSEKTOROWA 2014
spotkanie konsultacyjne
10 października 2013 r.

KONSULTACJE 2013
• Przedmiot konsultacji:
Program współpracy miasta Nowego Sącza z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014
Dokument do pobrania ze strony:
http://www.nowysacz.pl/konsultacje-z-mieszkancami

• Termin konsultacji:

10-18 października 2013 r.

• Miejsce konsultacji:

Punkt konsultacyjny – Ratusz, pok. 12

Miejska platforma konsultacji społecznych: http://konsultacje.nowysacz.pl

PROGRAM 2014 – formy współpracy
• Współpraca o charakterze niefinansowym prowadzona
m.in. poprzez doradztwo i udzielanie pomocy
merytorycznej organizacjom, wzajemne informowanie
się o planowanych kierunkach działalności,
przyznawanie Nagrody Prezydenta Miasta dla
wyróżniającej się organizacji pozarządowej lub lidera
działalności pro publico bono, i in.
• Współpraca o charakterze wsparcia finansowego
prowadzona poprzez zlecanie organizacjom realizacji
zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert
lub trybu tzw. małych grantów

PROGRAM 2014 – formy współpracy
• KONKURS OFERT
Każdy uprawniony podmiot może aplikować do konkursu
z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania
publicznego.
Oferty składane w terminie określonym w ogłoszeniu
konkursu ofert.

• MAŁE GRANTY
Tryb dotyczący zadań o charakterze lokalnym lub
regionalnym realizowanych w okresie nie dłuższym niż 90
dni, których wysokość dofinansowania lub finansowania
nie przekracza kwoty 10 000 złotych. W skali roku tym
trybem otrzymać można maksymalnie 20 000 zł.
Oferty składane w danym roku budżetowym, od 2
stycznia, w terminie umożliwiającym zakończenie
procedury i podpisanie umowy przed rozpoczęciem
realizacji zadania.

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• OŚWIATA I WYCHOWANIE
– Wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji
ponadprogramowej, w tym organizacja konkursów,
programów edukacyjnych, konferencji z różnych dziedzin
wiedzy.
– Prowadzenie nieodpłatnych korepetycji adresowanych do
uczniów z rodzin ubogich.
– Prowadzenie warsztatów integracyjnych oraz
szkoleniowo- wypoczynkowych.

Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań:
90 tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• UPOWSZECHNIANIE KULTURY
– Prowadzenie zespołów i upowszechnianie twórczości
amatorskiego ruchu artystycznego w kraju i za granicą.
– Promocja sztuki twórców profesjonalnych i
nieprofesjonalnych w kraju i za granicą.
– Realizacja wydawnictw promujących kulturę.
– Organizacja imprez kulturalnych, wystaw dla
mieszkańców Nowego Sącza.
– Upowszechnianie kultury poprzez promocję edukacji
muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań:
185 tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• OCHRONA ZDROWIA
–
–

–
–
–
–

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działań mających na
celu poprawę funkcjonowania osób chorych i niepełnosprawnych.
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rozwijają
umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z
uszkodzeniem, słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną.
Świadczenia opieki paliatywnej oraz pomoc medyczna dla bezdomnych i
ubogich.
Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i organizowanie badań profilaktycznych.
Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Kwota środków planowanych na realizację w/w
zadań: 150 tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE
NARKOMANII
–
–
–
–
–
–
–
–

Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniami.
Realizacja programów edukacyjno – terapeutycznych.
Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz
ofiarom przestępstw będących następstwem nadużywania alkoholu.
Prowadzenie zajęć warsztatowych oraz rekreacyjno–sportowych dla dzieci i
młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami.
Organizacja zajęć terapeutycznych i profilaktycznych w świetlicach
socjoterapeutycznych i środowiskowych.
Podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez
okolicznościowych mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.
Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie
poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego.
Prowadzenie programów profilaktycznych w oparciu o wolontariat.

Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 320
tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert i małe granty

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• KULTURA FIZYCZNA
– Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej na terenie
miasta Nowego Sącza.

Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 35tys. zł
Tryb zlecania: małe granty

• TURYSTYKA
– Organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców miasta
Nowego Sącza.
– Oznakowanie turystyczne miasta Nowego Sącza: w tym
wytyczanie, odnawianie szlaków turystycznych, oznakowanie
atrakcji turystycznych.
Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 60tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
– Prowadzenie kursów zawodowych podnoszących oraz
zmieniających kwalifikacje zawodowe osób pozostających
długotrwale bez pracy w zakresie kwalifikacji aktualnie
poszukiwanych na rynku pracy.
– Realizowanie indywidualnych programów reintegracji
społecznej dla osób wykluczonych społecznie z powodu
długotrwałego bezrobocia.
Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 20tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• POBUDZANIE ROZWOJU III SEKTORA
– Realizacja akcji informacyjnej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM –
oddaj swój wolny czas innym” promującej ideę wolontariatu i
zachęcającej uczestników do współpracy z sądeckimi
organizacjami pozarządowymi.
– Organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat:
• Pozyskiwania na realizację projektów środków ze źródeł
zewnętrznych (innych niż dotacje z budżetu Miasta);
• Konstruowania wniosku ofertowego, dokumentowania realizacji
zadania oraz prawidłowego rozliczenia dotacji i sprawozdawczości
z realizacji zadania.

Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 15 tys.
zł.
Tryb zlecania: małe granty

PROGRAM 2014 – zadania priorytetowe
• POMOC SPOŁECZNA
– „DOM OBRONY ŻYCIA” – pomoc dla kobiet w ciąży w trudnej sytuacji
życiowej oraz niepełnoletnim matkom.
– Wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego.
– Wspieranie poradnictwa rodzinnego.
– Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.
– Aktywizacja osób w wieku emerytalnym w formie ośrodka wsparcia.
– Współpraca z Bankiem żywności.
Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 35 tys. zł
Tryb zlecania: konkurs ofert

• ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
– Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych.
Kwota środków planowanych na realizację w/w zadań: 10 tys. zł
Tryb zlecania: małe granty

PROGRAM 2014 – środki finansowe
Lp.

Obszar współpracy

1

Oświata i wychowanie

2

Wysokość
środków

Małe granty

Konkurs
ofert

90 000

90 000

0

Upowszechnianie kultury

185 000

185 000

0

3

Ochrona zdrowia

150 000

150 000

0

4

Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii

320 000

310 000

10 000

5

Kultura fizyczna

35 000

0

35 000

6

Turystyka

60 000

60 000

0

7

Przeciwdziałanie
bezrobociu

20 000

20 000

0

8

Pobudzanie rozwoju III
sektora

15 000

0

15 000

9

Pomoc społeczna

35 000

35 000

0

10

Rozwój przedsiębiorczości

10 000

0

10 000

920 000

850 000

70 000

OBSZARY WSPÓŁPRACY – pracownicy/dane kontaktowe
Lp.

Obszar współpracy

Wydział
merytoryczny

Dyrektor

Pracownik
merytoryczny

1

Oświata i wychowanie

Biuro Prezydenta
Miasta

Edyta Brongiel

Judyta Pasiut
44-86-563

2

Upowszechnianie kultury

Wydział Kultury i
Sportu

Józef Kantor

Małgorzata Szewczyk
44-86-772

3

Ochrona zdrowia

Wydział Zdrowia i
Opieki Społecznej

Grzegorz Chochla

Ewa Obrzut
44-86-783

4

Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałanie narkomanii

Wydział Zdrowia i
Opieki Społecznej

Grzegorz Chochla

Agnieszka Szeliga
44-86-787

5

Kultura fizyczna

Wydział Kultury i
Sportu

Józef Kantor

Marcin Karcz
44-86-775

6

Turystyka

Wydział Kultury i
Sportu

Józef Kantor

Urszula Górka
44-86-774

7

Przeciwdziałanie bezrobociu

Wydział Zdrowia i
Opieki Społecznej

Grzegorz Chochla

Urszula Kożuch
44-86-785

8

Pobudzanie rozwoju III sektora

Biuro Prezydenta
Miasta

Edyta Brongiel

Agnieszka Obruśnik
44-86-570

9

Pomoc społeczna

Wydział Zdrowia i
Opieki Społecznej

Grzegorz Chochla

Anna Michalak
44-86-786

10

Rozwój przedsiębiorczości

Wydział ds.
Przedsiębiorczości

Magdalena JanuszekGródek

Justyna Langenfeld
41-45-090

PROGRAM 2014 – terminy
• 29 października 2013 r. – sesja Rady Miasta Nowego Sącza,
podczas której radni będą obradować nad projektem programu
współpracy
• Konkursy ofert:
Około 12-15 listopada 2013 r. ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zlecanie
zadań publicznych realizowanych w 2013 r.
Około 3-6 grudnia 2013 r. koniec terminu składania ofert/

• Małe granty nabór wniosków grantowych od 2 stycznia 2014 r.
• Komisje konkursowe – nabór przedstawicieli organizacji
pozarządowych do prac w komisjach konkursowych od 12 listopada
2013 r. do 25 listopada 2013 r.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYSEKTOROWA 2014
spotkanie konsultacyjne
10 października 2013 r.

