SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,
NA 2018 ROK

MAJ 2019 R.
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WSTĘP
Celem

Rocznego

programu

współpracy

Miasta

Częstochowy

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2018 było kształtowanie
partnerstwa miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi dla wspólnych działań
służących definiowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności
społeczności lokalnej. Działania podjęte w ramach Programu przyczyniły się do poprawy
jakości życia mieszkańców Częstochowy, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb,
umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, wsparcie
organizacji pozarządowych w realizacji ich zadań statutowych, zapewnienie efektywniejszej
realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych
zadań

oraz

budowanie

społeczeństwa

obywatelskiego

poprzez

rozwój

lokalnych

społeczności i wspieranie ich liderów.
Współpraca odbywała się na zasadzie pomocniczości, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności każdej ze
stron.
Uczestnikami

programu

były organizacje pozarządowe

i

podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, mające swoją siedzibę
na terenie Częstochowy, lub działające na rzecz jej mieszkańców.
Na koniec roku 2018 r. w Częstochowie zarejestrowanych było 1081 stowarzyszeń, fundacji
klubów sportowych (z czego 75, to organizacje posiadające status organizacji pożytku
publicznego), w tym:


z siedzibą zarządu głównego w Częstochowie – 464,



jednostki terenowe 125,



jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 20,



związki Ochotniczych Straży Pożarnych 3,



stowarzyszenia zwykłe (nieposiadające osobowości prawnej) 31,



fundacje 224,



kluby sportowe 133,



uczniowskie kluby sportowe 66,

oraz 15 spółdzielni socjalnych.
Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok
2018 zawierał możliwe formy współpracy oraz zakres priorytetowych zadań zaplanowanych
do przekazania organizacjom pozarządowym, jak i określał mierniki efektywności Programu.
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Wartość miernika w 2018 r.

Nazwa miernika
liczba ogłoszonych konkursów

34, w tym 14 na podstawie
ustawy z dnia 11 września
2015 r. o zdrowiu publicznym

liczba ofert, które wpłynęły w ramach konkursów

535, w tym:
412 w ramach ustawy
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie,
93 na podstawie ustawy
o zdrowiu publicznym

liczba ofert, które wpłynęły w trybie małych zleceń

30

liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe
w ramach inicjatywy lokalnej (w ramach naboru w 2018 r.)

40

liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych 432, w tym:
w ramach konkursów (w tym umowy wieloletnie)
340 w ramach ustawy
o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie,
64 w ramach ustawy
o zdrowiu publicznym
liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych
w ramach małych zleceń

28

liczba umów zawartych w 2018 r. na realizację inicjatywy
lokalnej (w ramach naboru w 2017 r.)

25

wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu
miasta na realizację zadań publicznych

33.155.472,92

liczba
przeprowadzonych
konsultacji
społecznych
z przedstawicielami organizacji pozarządowych

2

liczba utworzonych wspólnych zespołów
o charakterze doradczym i opiniującym

13

i

komisji

Tabela 1: Mierniki efektywności realizacji Programu Współpracy samorządu Miasta Częstochowy
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FORMY WSPÓŁPRACY
1. Zlecanie zadań publicznych
W roku 2018 organizacjom pozarządowym udzielono 432 dotacje (w tym w ramach umów
wieloletnich) na realizację zadań publicznych, na kwotę 33.155.472,92 zł, co stanowiło 2,5%
wydatków budżetu miasta, w tym udzielono 28 dotacji w trybie małych zleceń na kwotę
211.357,00 zł. Z takiej formy wsparcia skorzystało łącznie 225 podmiotów, w tym 217
organizacji pozarządowych i 8 podmiotów kościelnych i wyznaniowych. W

czasie

obowiązywania Programu ogłoszono 34 otwarte konkursy ofert, tj. m.in.:


na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. w ramach
zwiększenia

dostępności

pomocy

terapeutycznej

dla

osób

uzależnionych

i współuzależnionych od alkoholu,


na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „ Wsparcie działań
z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych”,



na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – II EDYCJA NA LATA 2018 2020”,



na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich”,



na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w 2018r. w ramach budżetu
obywatelskiego,



na realizację zadania publicznego na lata 2018-2019 z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka
opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,



na realizację zadania publicznych miasta Częstochowy w dziedzinie kultury, sztuki
i dziedzictwa narodowego,



na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,



na realizację zadania z zakresu z zakresu 2 edycji wspierania inicjatyw na rzecz osób
starszych,



na realizację zadania zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Wczesne wykrywanie
nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego
ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika - badanie genetyczne,

SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI
ROCZNEGO
PROGRAMU
WSPÓŁPRACY
MIASTA
CZĘSTOCHOWY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2018 ROK
Strona 4 z 37



na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy z zakresu zdrowia
publicznego w 2018 r. pn. „Promocja i edukacja zdrowotna – wczesna profilaktyka
onkologiczna”,



na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn.
„Wczesna profilaktyka onkologiczna – realizacja badań profilaktycznych w ramach
obchodów Roku Profilaktyki Raka Piersi w Województwie Śląskim”,



na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r.
w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS,



na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – III EDYCJA,



na realizację zadania publicznego Gminy miasta Częstochowy w 2018 r.
pn. ,,Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży'',



na realizację zadania z zakresu 2 edycji „Wspieranie inicjatyw na rzecz osób
z niepełnosprawnością”,



na realizację zadania publicznego w latach 2018- 2020 - działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”,



na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - IV EDYCJA,



na realizację zadań publicznych miasta Częstochowy w 2018 r. z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych,



na realizację z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Promocja i edukacja
zdrowotna – wczesna profilaktyka alkoholowa”,



na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. " Organizacja i udział w zawodach
sportowych na wysokim poziomie współzawodnictwa - II edycja ",



na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych mającej na celu wzmocnienie aktywności społecznej
i zawodowej

społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane

i peryferyjne,


na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r. pn. „Promocja
i edukacja zdrowotna – zapobieganie i wczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych”,



na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018r. z zakresu zdrowia
publicznego w 2018 r. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla
osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,



na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018r. pn. „ Promocja
i edukacja zdrowotna – zapobieganie i wczesna profilaktyka zaburzeń psychicznych”
- II Edycja,



na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018r. zakresu pomocy
społecznej,
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na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018r. z zakresu zdrowia
publicznego – V EDYCJA



na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2018r. z zakresu zdrowia
publicznego w 2018 r. pn. „Zapobieganie żółtaczce pokarmowej - Szczepienia
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A”,



na realizację zadania pn. „Prowadzenie pięciu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie miasta Częstochowy w 2018 r.”,



na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na lata 2018-2020



na realizację zadania publicznego Miasta Częstochowy w latach 2018-20 zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych mające na celu
wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych



na realizację zadania publicznego m. Częstochowy w latach 2018-20 z zakresu
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych mające na celu
wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych,



na realizację zadań publicznych Gminy miasta Częstochowy na rok 2018,



na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt



na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 r.
pn. „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej".

Nazwa zadania publicznego

Kultura i sztuka

Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
dofinansowan dofinansowani dofinansowani dofinansowani
ia w 2014 r.
a w 2015 r.
a w 2016 r.
a w 2017 r.
(w zł)
(w zł)
(w zł)
(w zł)

Kwota
dofinansowani
a w 2018 r.
(w zł)

490.500,00

437.000,00

446.000,00

446.000,00

451.500,00

34.404,00

29.649,00

30.682,00

29.472,00

34.862,00

3.774.894,00

4.150.929,51

4.863.800,00

6.565.500,00

6.075.500,00

Wypoczynek zimowy i letni dzieci i
młodzieży

71.000,00

241.500,00

82.000,00

82.000,00

68.100,00

Edukacja ekologiczna

34.495,00

37.415,00

44.465,10

47.897,00

42.632,00

742.420,00

632.100,00

1.019.850,00

4.036.844,15*

1.719.007,00

23.129.101,13

24.782.343,76
(w tym
2.657.215,00
dotacja
wojewody)

26.098.399,00
(w tym
3.654.039,00
dotacja
wojewody i
MRPiPS)

22.446.991,65

23.345.354,92

960.000,00

972.960,00

994.171,00

1.003.134,00

1.207.160,00

0,00

0,00

19.599,93

60.218,00

0,00

Wychowanie dzieci i młodzieży
Kultura fizyczna i turystyka

Przeciwdziałanie patologiom
społecznym, w tym profilaktyka
poprzez sport
Pomoc społeczna oraz
prowadzenie placówek (w tym na
podstawie umów wieloletnich)

Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami
Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
oraz upowszechniania i ochrony
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
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działań wspomagających rozwój
demokracji
Małe zlecenia
RAZEM

182.558,66

357.019,50

249.152,00

232.244,05

211.357,00

29.619.073,24

31.774.986,77

34.078.119,03

35.203.415,85

33.155.472,92

* - środki finansowe przekazywane do ngo's w ramach ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym
Tabela 2: Podział środków finansowych na poszczególne zadania wg danych przekazanych
przez wydziały merytoryczne

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w stosunku do roku 2017więcej środków
przekazywane jest do podmiotów ekonomii społecznej w ramach otwartych konkursów ofert
na następujące zadania:


Kultura i sztuka,



Wychowanie dzieci i młodzieży,



Pomoc społeczna oraz prowadzenie placówek (w tym na podstawie umów wieloletnich),



Opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych poszczególnym organizacjom pozarządowym

na realizację zadań publicznych w 2018 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
sprawozdania.
W roku 2018 podobnie jak w latach poprzednich, Miasto przekazało Spółdzielni Socjalnej
„Jasne, że BUS” w drodze przetargu nieograniczonego zadanie polegające na zapewnieniu
usług transportowych osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy. Na
realizację usługi przekazano środki w wysokości 976 560,12 zł
Podmioty ekonomii społecznej korzystały ze wsparcia ze środków Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie na organizację w roku 2018:


robót publicznych, skorzystało 12 podmiotów, w tym zawarto 19 umów,
a zatrudniono 35 osób,



prac interwencyjnych, skorzystała 1 organizacja, w tym zawarto 1 umowę
i zatrudniono 1 osobę,



staży, skorzystały 11 organizacji, w tym zawarto 14 umów i zatrudniono 15 osób,



zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych, skorzystały
2 podmioty, w tym zawarto 2 umowy i zatrudniono 4 osoby,



zatrudnienia wspierane, skorzystał 1 podmiot, w tym zawarto 1 umowę
i zatrudniono 1 osobę.

Łącznie w 2018 roku 27 podmiotów otrzymało pomoc w kwocie

341 000,00 zł, na

zatrudnienia 56 osób.
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2. Wzajemne informowanie się o kierunkach działalności
Miejscem wymiany doświadczeń i informacji w zakresie działań podejmowanych
w obszarze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w tym sposobu zlecania
zadań publicznych były obrady w formule grup tematycznych realizowanych w 2018 roku, tj.:


„Kultura fizyczna i turystyka” (18 września),



„Problematyka społeczna i zdrowotna” (19 września),



„Kultura i dziedzictwo narodowe” – (20 września),



„Edukacja ekologiczna, nauka i wychowanie” (20 września).

Celem spotkań była ocena realizacji Rocznego programu współpracy samorządu miasta
Częstochowy w 2017 roku oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu
programu współpracy na rok 2018.
Ponadto Częstochowa otrzymała w lutym tytuł Samorządu Równych Szans 2017 za
działania podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wyróżniono ją także
w ogólnopolskiej edycji konkursu w kategorii powiatów grodzkich. Samorząd Równych Szans
to organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego konkurs na najlepsze
praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Częstochowa zajęła I miejsce
w edycji regionalnej konkursu za najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnością. Nasze miasto nagrodzono
za projekt Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością. Projekt realizowany
we współpracy z Fundacją Oczami Brata.
Projekt „Częstochowski parasol pieczy zastępczej” realizowany był w Częstochowie
od lutego 2017 do końca 2018 roku w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Wdrażanie założeń
projektowych ma doprowadzić do zminimalizowania negatywnych skutków umieszczania
dzieci poza rodziną naturalną, reintegracji dzieci pozostających pod instytucjonalną opieką
zastępczą i rodzin biologicznych, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych

oraz

przygotowania

wychowanków

do

samodzielnego

funkcjonowania w środowisku społecznym. Projekt realizowany był w partnerstwie
z Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny, które jest organizatorem pieczy zastępczej
dla Miasta Częstochowy.
Projekt „Z nową pracą w lepszą przyszłość“ adresowany jest do osób bezrobotnych
powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub
biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego. Celem
projektu

jest

zwiększenie

możliwości

zatrudnienia

w

Częstochowie

i

Powiecie

Częstochowskim. Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2017-31.07.2019, w ramach

SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI
ROCZNEGO
PROGRAMU
WSPÓŁPRACY
MIASTA
CZĘSTOCHOWY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2018 ROK
Strona 8 z 37

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Oś priorytetowa: VII
Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy
i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT. Projekt został powierzony
Zleceniobiorcy realizacji zadania publicznego tj. Fundacji Dla Rozwoju, z siedzibą
w Czestochowie przy Alei Kościuszki 13.
W Częstochowie funkcjonuje 9 punktów, które świadczą nieodpłatną pomoc prawną. Dwa
znajdują się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, Punkt III i IV w siedzibie
MOPS przy ul. POW, a Punkt V i VI w siedzibie MOPS przy Alei Niepodległości 20/22. Punkt
VII funkcjonuje w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie
przy Alei Pokoju 12.
Od dnia 2 stycznia 2018 roku trwa realizacja projektu „Stare Miasto-Nowe Życie”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś
priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2
Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion
Północny. Projekt powierzony został do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w formie
zadania publicznego Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Termin zakończenia projektu to 31
grudnia 2020 roku. Celem zadania publicznego jest zwiększenie integracji oraz wzmocnienie
aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Fundacja Oczami Brata wraz z Gminą Miastem Częstochowa, realizuje projekt „Aktywni
niepełnosprawni w Częstochowie, projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt „Aktywni niepełnosprawni
w Częstochowie” zakłada kompleksowe formy usług społeczno-zawodowych na bazie
indywidualnej ścieżki wsparcia dla 30 osób z niepełnosprawnością i 20 osób z otoczenia
osób z niepełnosprawnością z możliwością skorzystania z Rodzinnego Domu Pomocy,
Akademii Życia oraz usługi rehabilitacji społecznej.
Ponadto Częstochowa otrzymała 216 tys. zł wsparcia finansowego na zapewnienie
bieżącej działalności naszych dwóch Dziennych Domów w edycji Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020.
Od dnia 2 kwietnia realizowany jest projekt „Częstochowa silna dzielnicami”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie:
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9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT
Subregion Północny. W ramach zadania zostało utworzonych 13 Dzielnicowych Ośrodków
Społeczności Lokalnych (DOSL) w następujących dzielnicach: Raków, Mirów, Grabówka,
Lisiniec,

Dźbów,

Śródmieście,

Gnaszyn-Kawodrza,

Wyczerpy-Aniołów,

Kiedrzyn,

Podjasnogórska, Ostatni Grosz, Północ i Błeszno.
DOSL-e służą mieszkańcom naszego Miasta jako miejsce spotkań, wspólnych działań
i aktywności tj.: pikniki sąsiedzkie, ogniska, festyny, zbiórki i wymiany rzeczy, klub
mieszkańca, klub seniora, zajęcia dla dzieci, czy spotkania z ekspertami z różnych dziedzin
(będące odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców), zajęcia sportowe
i rekreacyjne, turnieje, gry i zabawy.
14

maja

Fundacja

Oczami

Brata

uruchomiła

nowe

pracownie

dla

osób

z niepełnosprawnościami, w pracowniach tych osoby będą uczyć się samodzielności oraz
rozwijać umiejętności, które ułatwią im start w przyszłym życiu zawodowym. Pracownie
powstały

w

ramach

realizowanego

przez

Fundację

projektu ,,Pierwszy

krok

do

samodzielności”.
13 czerwca odbyło się Mini Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego
przedstawiono Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Samorządu Miasta
Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018, zakres wsparcia JOWES dla
Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu wypełniania ofert
realizacji zadania publicznego.
We wrześniu Częstochowski projekt świadczenia usług teleopieki znalazł się w gronie
laureatów III edycji konkursu. Projekt pn. „Bezpiecznie we własnym domu ‒ usługi
teleopiekuńcze w mieście” wpisany został do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk". Projekt
realizowany jest ze Stowarzyszeniem EBI Association z Jastrzębia Zdrój i ma n acelu objęcie
200 mieszkańców usługą teleopieki. Dzięki projektowi seniorzy mogli zgłaszać się o pomoc
do „lokalnej sieci pomocowej”, w skład której wchodzą sąsiedzi, opiekunowie, członkowie
rodziny podopiecznego, pielęgniarka. Celem było przedłużenie okresu samodzielności
i niezależności seniorów we własnym domu.
Miasto uzyskało prawie 1,3 mln zł dofinansowania na projekt pn. „Innowacje
w częstochowskiej pomocy społecznej„. Projekt zakłada utworzenie ośrodka wsparcia dla
dorosłych z niepełnosprawnością oraz kompleksowe działania na rzecz przeżywających
trudności rodzin. Projekt – obejmujący łącznie 190 osób defaworyzowanych, wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, będących w trudnej sytuacji czy przeżywających
kryzysy – realizowany jest od 1 stycznia 2019 do końca grudnia 2020 roku. Jego celem jest
deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie jakości i dostępności usług
świadczonych w lokalnej społeczności.
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3. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
W okresie od lipca do września 2018 r. przeprowadzono konsultacje Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na
rok 2019 wśród organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania
w ramach ww. Programu.
Ponadto od 27 lipca do 2 listopada przeprowadzono konsultacje dotyczące projektu
Rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2019. Projekt Programu powstawał etapowo w procesie konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, poprzez :


zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2019 przez NGO i wydziały
merytoryczne,



zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,



wypracowaniem rekomendacji dotyczących zasad przydzielania dotacji w 2019r.
z uwzględnieniem zadań zleconych,



upublicznienie wypracowanych dokumentów i

projektu Programu na stronie

www.ngo.czestochowa.pl.
4. Tworzenie

i

uczestnictwo

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym
W 2018 r. 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska
osób starszych nadal uczestniczyło w pracach Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie.
Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów było służenie osobom starszym poprzez
reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Miejska Rada Seniorów w 2018 r.
odbyła 7 spotkań.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych w roku 2018 uczestniczyli w posiedzeniach
innych zespołów i komisji o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym Miejskiej Komisji
Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Radzie

Sportu

przy

Prezencie

Miasta

Częstochowy, Zespole koordynującym realizację „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
mieście Częstochowa na lata 2014-2018”, Komisji opiniującej kandydatury do nagrody
Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia im. dr Władysława
Biegańskiego, Zespole opiniujące kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy
za działalność w organizacji pozarządowej oraz Zespole działającym na rzecz promocji
rodzicielstwa zastępczego w Częstochowie.
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych

brali udział

w pracach

11 komisji

konkursowych powoływanych w 2017 roku przez Prezydenta Miasta w celu zaopiniowania
ofert złożonych na realizację poszczególnych zadań w 2018 roku. W skład komisji
konkursowych każdorazowo wchodzili przedstawiciele Prezydenta Miasta z wydziałów
merytorycznych Urzędu Miasta, pracownik Wydziału Polityki Społecznej oraz osoba
wskazana przez organizacje pozarządowe.
5. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej
Miasto Częstochowa kontynuowało zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie
inicjatywy lokalnej. W ramach naboru trwającego w 2018 roku wpłynęło 42 wnioski na
realizację inicjatywy lokalnej (9 wniosków zostały złożone poprzez reprezentacje organizacji
pozarządowych). Dofinansowano 23 wnioski o wartości 1 144 670 zł, w tym 9 wniosków
przygotowanych przez organizacje pozarządowe. Wybrane inicjatywy lokalne po podpisaniu
umów zostaną zrealizowane w 2019 roku.
W 2018 roku zawarto 25 umowy na realizację inicjatyw lokalnych na kwotę 1.243.912,75
zł, w tym realizatorem inicjatyw lokalnych było 9 organizacji pozarządowych. Zrealizowano
23 umowy na kwotę 1 273 351,30, przy czym dwóch inicjatorów zrezygnowało z realizacji
zadania publicznego. Najważniejsze działania sfinansowane w ramach inicjatywy lokalnej to
m.in.: Częstochowa StreetBall CUP vol. 6, City Cross Częstochowa, III Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar KS "SPIN", działania dot. ochrony swojej prywatności, budowa miejsc
postojowych, budowa placu rekreacji ruchowej dla młodzieży – siłownia typu Street Workout
w Dzielnicy „Północ”, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i inne.
6. Zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Dnia 19 marca 2018 r. Prezydent Miasta Częstochowy ogłosił otwarty nabór na
Partnerów Gminy Miasta Częstochowy zainteresowanych wspólną realizacją projektu
innowacyjnego pn. „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”. Celem partnerstwa
była

współpraca w przygotowaniu i realizacji projektu polegającego na rozwoju

innowacyjnych usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców Częstochowy.
9 marca podpisano Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Głównym obszarem działalności
prowadzonej w ramach Partnerstwa jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań,
aktywności i inicjatyw, których celem jest pomoc społeczna, edukacja, profilaktyka, ekonomia
społeczna, wzmacnianie sił osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dokument
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podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a w imieniu Partnerów - ks. Marek Bator,
dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
4 maja Marszałek Województwa Śląskiego powołał nowe osoby do Wojewódzkiego
Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, wśród nich 3 przedstawicieli Częstochowy. Zespół
koordynował działania w obszarze ekonomii społecznej w województwie, m.in. oceniał stan
rozwoju ekonomii społecznej, proponował nowe rozwiązania.
7. Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Głównym zadaniem Centrum była profesjonalizacja częstochowskich organizacji
pozarządowych

poprzez organizację

szkoleń

i doradztwa,

informowanie

organizacji

o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, organizowanie szkoleń
i konsultacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, ułatwienie dostępu do
komputera i Internetu, wydawanie rekomendacji i opinii do wniosków, promowanie
programów, na które można uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych oraz wspieranie
powstających organizacji. W 2018 roku organizacje pozarządowe korzystały nieodpłatnie
z lokali będących w dyspozycji Centrum, organizując zebrania, konferencje, wernisaże.
Uzupełnieniem działalności Centrum było funkcjonowanie utworzonego w 2016 r.
mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mobilny punkt
wsparcia ekonomii społecznej jest wspólną inicjatywą Jurajskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Agencje Rozwoju Regionalnego w Częstochowie
S.A. oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Mobilny punkt świadczy wsparcie szkoleniowe
i doradcze podmiotom ekonomii społecznej, w tym organizacjom pozarządowym.
Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowało w dniu 16 marca
2018 w sali sesyjnej spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej pt.
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018”. W spotkaniu w roli prelegentów wzięli
udział przedstawiciele Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się o zasadach działania FIO,
zapoznali się z informacją dotyczącą możliwości pozyskania dotacji na projekty społeczne.
Dodatkowo CCOP również we współpracy z JOWES organizowali dla podmiotów
ekonomii społecznej w 2018 r. następujące spotkania i szkolenia:


22 marca "Sprawozdawczość Finansowa NGO 2017". Celem szkolenia był rozwój
wiedzy

i

podniesienie

umiejętności

dotyczących

prawidłowości

wypełnienia

właściwych dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,


23 marca spotkanie informatyczne poświęcone możliwościom przygotowania
projektów w ramach konkursu ROP Województwa Śląskiego. Spotkanie poświęcone
było omówieniu zasad przygotowania projektów i wniosków o dofinansowanie,
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23 marca szkolenie „Prawo zamówień publicznych”,



23 i 26 marca szkolenie „Excel jako narzędzie wspomagające zarządzanie

organizacją”. Obszary tematyczne to m.in.: interfejs programu, wprowadzanie danych,
formatowanie komórek, zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu, wprowadzanie formuł,
wprowadzanie funkcji, zmienianie nazwy arkusza, wprowadzanie danych do komórek,
usuwanie zawartości komórki, kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek, adresowanie
komórek,


5 kwietnia szkolenie z zakresu „Zmiany w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach”,



13 kwietnia Szkolenie "Ochrona danych osobowych – zgodnie z nowelizacją

przepisów po 25 maja 2018 r."


18 maja szkoleniu z zakresu „Zmian w ustawie o spółdzielniach socjalnych”. Celem

szkolenia był rozwój wiedzy i podniesienie umiejętności zastosowania w praktyce
znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach socjalnych.


20-22 czerwca odbyło się trzydniowe seminarium przedsiębiorstw społecznych.

W programie: warsztaty na temat narzędzi: do kalkulacji ceny zlecenia, dot. analizy
finansowej i planowania finansowego, dot. przygotowania budżetu w ramach projektów, do
analizy progu rentowności, do analizy kosztów i przychodów, do analizy wskaźnikowej.


17 i 22 lipca odbyło się 2 – dniowe szkolenie z zakresu „Prawne aspekty
funkcjonowania stowarzyszeń”. Celem szkolenia był rozwój wiedzy i podniesienie
umiejętności zastosowania w praktyce znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.

W

wyniku

uruchamianych

procedur

związanych

z

udostępnianiem

bezpłatnie

organizacjom pozarządowym pomieszczeń Gminy Miasta Częstochowy oraz adresu CCOP,
podpisano porozumienia o udostępnienie adresu CCOP z 44 organizacjami oraz podpisano
porozumienia o zasoby CCOP z 61 organizacjami pozarządowymi. W ramach działalności
CCOP organizacje pozarządowe korzystały nieodpłatnie z lokali będących w dyspozycji
CCOP organizując zebrania, konferencje, szkolenia, wystawy obrazów.
Na uruchomionym w 2017 Portalu Polityki Społecznej: www.pps.czestochowa.pl
częstochowskie organizacje pozarządowe zamieszczały aktualne informacje dotyczące
III sektora, powiadomienia o konkursach i projektach, w którym można starać się o fundusze.
8. Uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych przez Miasto
Częstochowa i organizacje pozarządowe
W styczniu Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji Inbie_pl zorganizowała
II edycję Międzynarodowego Konkursu Plakatowego. Konkurs plakatowy miał na celu
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zachęcenie uczestników do zapoznania się z projektem BUDET, który wpisuje się
w problematykę nt.: „Budowania Wspólnej Demokratycznej Europy”.
20 stycznia w Miejskim Domu Kultury zorganizowano we współpracy z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, III Przegląd
Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Śląskiego, w którym udział wzięło
ok. 350 osób z 13 chórów.
22-25 stycznia odbyły się Dni Otwarte w Dziennym Domu Seniora przy ul. Marysia.
W placówce organizowane są zajęcia edukacyjne, aktywizujące, kulturalno-oświatowe,
terapia zajęciowa oraz aktywności ruchowej według harmonogramu. Placówka prowadzona
była przez Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Częstochowie.
24 stycznia w ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych
odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych.
9

lutego

Częstochowskie

Centrum

Aktywności

Seniorów

zorganizował

Bal

Walentynkowy. CCAS prowadzona jest przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki.
27 lutego odbyła się Konferencja CSR – „Współpraca międzysektorowa sposobem na
rozwój społeczno-gospodarczy”. Główne założenia konferencji to wymiana dobrych praktyk
oraz wiedzy w zakresie CSR i współpracy międzysektorowej. Wydarzenie skierowane było
do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, samorządów i instytucji publicznych, firm
oraz środowiska akademickiego
8 marca Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki włączyło się w organizację Akcji
#ParkitkaJestKobietą. Amazonki, mieszkanki Częstochowy oraz pracownicy Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

na Parkitce

w samo południe w dniu święta kobiet wypuściły 150 różowych balonów. Gest ten podkreślał,
że zdrowie kobiet jest bardzo ważne i był symbolem solidarności z kobietami zmagającymi
się z rakiem piersi. Zachęcał także do profilaktyki walki z rakiem piersi.
8 marca w Klubie Seniora Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie odbyło się otwarcie
wystawy malarstwa członkiń Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego
Dudy - Gracza.
9 marca w Szkole Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej, w ramach projektu
,,Młodzi - Kreatywni", odbyły się warsztaty o przedsiębiorczości. V edycja Projektu MłodziKreatywni realizowany był w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Tworzenia
Nowych Miejsc Pracy w Częstochowie na lata 2013-2018.
W dniach 12-18 marca oraz 03.09 - 11.10 Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych "Perasada" zorganizowało bezpłatne zajęcia nordic walking
w ramach zadania "Pogodna jesień - starzej się zdrowiej".

SPRAWOZDANIE
Z
REALIZACJI
ROCZNEGO
PROGRAMU
WSPÓŁPRACY
MIASTA
CZĘSTOCHOWY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2018 ROK
Strona 15 z 37

20 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się VI Forum dla Rodziców i Nauczycieli
nt. „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka". W programie Forum przeprowadzono
m.in. wykłady o wczesnym wykryciu zagrożenia niepełnosprawnością, o diagnozie i terapii
osób z dysfunkcją narządu słuchu, metodach alternatywnej komunikacji, terapii biofeedback.
21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny i Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa
wspólnie z Fundacją Oczami Brata .zorganizowano happening „Stereotypy na stos”.
W programie zostało przygotowane symboliczne zniszczenie Marzanny, a wraz z nią
stereotypów na temat osób z niepełnosprawnością.
21 marca odbyła się konferencja szkoleniowa na temat przeciwdziałania przemocy.
Organizatorzy: Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie miasta Częstochowy, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy przygotowali w programie , m.in.:
debatę oxfordzką pn . "Przemoc, agresja i media"
15 kwietnia zorganizowano w ramach Światowych Dni Trzeźwości, akcję profilaktyczną,
w czasie której mieszkańcy Starego Miasta wystartowali w sportowej rywalizacji, aby
pokazać, że pasja do zdrowego stylu życia służy zapobieganiu uzależnieniom. Inicjatorem
wydarzenia był Klub Abstynenta „Droga do wolności” w ramach Porozumienia „Częstochowa
– mówimy NIE uzależnieniom i Przemocy" i OSL Stare Miasto, prowadzony przez Fundację
Chrześcijańskiej „Adullam”.
23 kwietnia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, Częstochowskie
Towarzystwo Naukowe zorganizowało wykład Jarosława Kapsy pt. "Radość z odzyskanego
śmietnika. Problemy społeczne miasta Częstochowy na progu niepodległości".
24-25 kwietnia odbyły się Dni Otwarte Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu
i Jego Rodzinie - bezpłatne konsultacje ze specjalistami z logopedą, oligofrenopedagogiem,
fizjoterapeutą.
25 kwietnia zorganizowano happening z okazji Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
w ramach Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. Podczas 7. edycji akcji Bańki Miłości
uczestniczki i uczestnicy happeningu wspólnie puszczali bańki mydlane – symbolizowały
miłość pomiędzy dziećmi i rodzicami, którą bardzo łatwo przerwać, gdy wchodzą w grę
negatywne emocje dorosłych.
12 maja odbył się Kongres dla Kobiet pt. "Zdrowie i piękno w każdym wieku!".
W programie

Kongresu

cykl

wykładów

i

warsztatów,

poświęconych

działaniom

prozdrowotnym - dietetyka, aktywność fizyczna, dbanie o skórę i włosy, profilaktyka schorzeń
kręgosłupa.
15 maja w ramach Międzynarodowego Dnia Rodziny częstochowskie koło Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza i Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka
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Sienkiewicza zorganizowały taneczną zabawę z udziałem ok. 700 dzieci. Organizatorzy
poprzez układ choreograficzny pragnęli zwrócić uwagę na często nieuświadomioną potrzebę
bycia razem w RODZINIE – w ciekawym miejscu, wiosenną porą, we wspólnej zabawie
tanecznej
15 maja Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło

w

Częstochowie

zorganizowało

VIII

Akcję

Polska

Biega

-

dla

osób

z niepełnosprawnością intelektualną.
21-26 maja trwał "Tydzień życia z niepełnosprawnością". Organizatorami byli: Powiatowa
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Partnerstwo Częstochowa na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe. Przygotowano wiele
wydarzeń, m.n. dni otwarte stowarzyszeń, warsztaty rękodzielnicze, wystawy prac
artystycznych, marsz nordic walking, festiwal muzyczny "Śpiewać każdy może...".
W dniu 26 maja przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
starszych, Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego
wieku w Częstochowie brali udział w VII Kongresie „Obywatel senior na trawie” w Parku
Śląskim w Chorzowie.
27 maja na Promenadzie im. Czesława Niemena odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów
Ekonomii Społecznej 2018. Podczas Pikniku swoją działalność prezentowały 52 podmioty
ekonomii społecznej, działające na terenie naszego miasta. Przygotowano liczne atrakcje dla
mieszkańców, w tym konkurs pn. "Najatrakcyjniejsze stoisko NGO 2018" z wyjątkowymi
nagrodami.

Ponadto

podczas

wydarzenia

prezentowali

się

także

partnerzy

kart

lojalnościowych „Częstochowski Senior” oraz „Rodzina +”.
29 maja zorganizowany został Dzień Otwarty Zakładu Aktywności Zawodowej Yava .
W ZAZ osoby z niepełnosprawnością doskonalą swoje umiejętności w następujących
pracowniach: krawieckiej, produkcji wyrobów z drewna i innych materiałów, rękodzielnictwo,
usługi opiekuńcze.
3 czerwca Studenckie Naukowe Koło Terapeutów zorganizowało II edycję Biegu
Charytatywnego

na

rzecz

dzieci

ze

Stowarzyszenia

Opieki

Hospicyjnej

Ziemi

Częstochowskiej „Wybiegaj Życie!”.
4 czerwca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Częstochowie zorganizowało na Placu Biegańskiego XX Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
5 czerwca na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym "Przełam Bariery z ISD Huta
Częstochowa” - pod takim hasłem odbyła się Letnia Olimpiada Sportowa dla osób
z niepełnosprawnością z udziałem ponad dwudziestu ośrodków, szkół specjalnych
i integracyjnych, oraz organizacji pozarządowych.
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6 czerwca ruszyła II edycja programu "Środa z Seniorem". Stowarzyszenie "Perasada"
w ramach programu organizowało bezpłatne zajęcia sportowe, edukacyjne, filmy.
6, 13, 20, 27 czerwca odbyły się spotkania „Czytania w bramie” na Starym Mieście.
Akcja realizowana jest w ramach organizowania społeczności lokalnej dla dzielnicy Stare
Miasto, w ramach działań Partnerstwa „Stare Miasto – Nowe Życie”.
13 czerwca odbyło się spotkanie „NGO MARKETING DAYS – KONFERENCJA –
Techsoup & Google Rewolucje” Specjalnie dla wszystkich organizacji pozarządowych zostali
zaproszeni spece od marketingu, grantów i nowych technologii. W ramach Kompetencji
Cyfrowych

NGO,

organizacje

dowiedziały

się:

o najnowszych,

światowych

trendach technologicznych, o rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce, Europie i na świecie,
jak przygotować organizację i osoby w niej działające do technologicznej zmiany,
z jakich bezpłatnych narzędzi cyfrowej transformacji warto skorzystać, jakie darmowe zasoby
edukacyjne pomagają przejść przez cyfrową zmianę.
15 czerwca w parku Staszica, pod Jasną Górą odbył się Bieg Orlików, w którym udział
brali 9-letni uczniowie częstochowskich szkół. Impreza ta zorganizowana została w ramach
miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i walk o wyzwolenie
Lwowa w 1918 roku, podczas których zginęło ponad 1400 dzieci, a najmłodsze miało 9 lat.
Bieg został zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich oraz szkołę nr 14 w Częstochowie.
18 czerwca na placu Biegańskiego odbyła się kolejna edycja Częstochowskich Dni
Profilaktyki. W programie były m.in. spektakle teatralne, zabawy sportowe, pokazy
artystyczne i zręcznościowe.
20 czerwca Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Perasada" zorganizowało turniej gry w bule.
26 czerwca w siedzibie Częstochowskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych

"Powrót

z

U"

zorganizowane

Obchody

Międzynarodowego

Dnia

Zapobiegania Narkomanii połączone z przeglądem małych form artystycznych na rzecz
przeciwdziałania narkomanii.
28.06-01.07 Redakcja miesięcznika „Polityka Polska” zorganizowała II Konferencję
Inicjatyw Polonijnych. Celem spotkania była dyskusja nad formami ogólnoświatowej
integracji Polaków i Polonii w dziedzinie kulturowej, edukacyjnej, medialnej i gospodarczej.
29 czerwca zorganizowano Rajd pieszy "Ekonomia społeczna na jurajskim szlaku"
z Rynku Gminy Olsztyn.
W każdy poniedziałek lipca Stowarzyszenie Senior Plus organizowało dla seniorów 50+
bezpłatne warsztaty fotograficzne.
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5 lipca Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji zorganizowała dla przedstawicieli
ngo, nauczycieli, trenerów dorosłych osób szkolenie nt. "Zastosowanie nowych technologii
w edukacji dorosłych" w ramach programu Erasmus projekt Upskillead.
09-13 lipca odbyły się Dni Otwarte w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Staszica 10.
10 lipca było otwarcie wystawy "Gąszczyk w 4 odsłonach ". Autorem wystawy, objętej
honorowym patronatem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego i Stowarzyszenia
Senior Tur, był Marek Nowak.
25 sierpnia Senior Plus zorganizował spacer ziołowy w nieczynnym kamieniołomie
Lipówka w Rudnikach koło Częstochowy pt. "W aptece natury". Głównym celem spaceru
było poszukiwanie i zbieranie jadalnych owoców roślin dziko rosnących: jarzębiny, dzikiej
róży i głogu oraz obserwacja prawnie chronionego rokitnika.
31 sierpnia Fundacja Chrześcijańska "Adullam" z Partnerstwem na Rzecz Aktywności
Lokalnej "Stare Miasto-Nowe Życie" zorganizowali na edukacyjny piknik sąsiedzki
"Przystanek Warta" nawiązujący do historii dzielnicy Stare Miasto.
5 września Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Częstochowie zorganizowało pn.” Profilaktyka zdrowego żywienia oraz zaburzeń
psychicznych” w formie happeningu i przemarszu z Częstochowskiego Centrum dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Focha 71a na Plac Biegańskiego.
14 września zorganizowano Gale Ekonomii Społecznej, podczas której Prezydent Miasta
Częstochowy wręczył nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych w 2018 roku.
W kategorii: „osoba fizyczna” laureatami zostali: Tomasz Boral ze Stowarzyszenia Sztuk
i Sportów Walki Backfist, Stanisław Całus z Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Krzysztof
Kubik

ze

Stowarzyszenia

„Pokolenia”,

Elżbieta

Markowska

ze

Stowarzyszenia

Częstochowskie Amazonki, Andrzej Wosik z Polskiego Związku Działkowców Oddział
w Częstochowie, Paulina Ziembacz z Fundacji Oczami Brata. W kategorii „osoba prawna”
laureatami nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych w 2018 roku zostały:
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Delegatura w Częstochowie, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Częstochowie, Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych
„Zabiegani Częstochowa”, Stowarzyszenie „Senior Tur”. Podczas Gali Ekonomii Społecznej
wręczono również po raz pierwszy Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej.
Otrzymała ją Edyta Widawska z Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej,
nominowanymi do tej nagrody byli także: Anna Kaptacz z Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej
Ziemi Częstochowskiej oraz Roman Kowalczyk ze Stowarzyszenia "Daj mi czas". Ponadto
podczas Gali przyznano również Złotą Honorową Odznakę" za Zasługi dla Województwa
Śląskiego", którą otrzymała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Grażyna
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Klamek (odznakę wręczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk).
W dniach od 16 do 22 września 2018 r. trwał Europejski Tydzień Zrównoważonego
Transportu pod hasłem "Multimodalność", a sloganem było „Przesiadaj się i jedź!”. Głównym
celem kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu było promowanie
transportu przyjaznego dla mieszkańców, zachęcanie ich do łączenia dostępnych środków
transportu, jednocześnie oszczędzając pieniądze, poprawiając kondycję i pozytywnie
wpływając na środowisko. We współpracy z częstochowskim organizacjami pozarządowymi
oraz instytucjami miejskimi zorganizowano wydarzenia promujące zrównoważony transport,
tj: rodzinny piknik rowerowy; V bieg rodzinny Zabieganych, „Poniżej Metra Mam Pietra”;
marsz Nordic Walking zakończony wspólnym grillowaniem; „Kierowca na Medal” – konkurs,
dzień bez biletu;
18 września zorganizowano spotkanie grupy roboczej dot. strategii częstochowskiej
polityki równości.
21 września odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta IV Konferencja Edukacyjna pt.
„Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci”. Organizatorem
konferencji było Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.
24 - 27 września zorganizowane zostały przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie warsztaty papieru czerpanego.
28 września odbyła się konferencję Naukową "DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU ZROZUMIEĆ I POMÓC", Organizator: FUNDACJA PRIMO DIAGNOSIS, SPECJALNY
OŚRODEK WYCHOWAWCZY „DOM DLA CHŁOPCÓW”
28 września Stowarzyszenie Aktywny Senior zorganizowało spotkanie pt.: „Rok praw
kobiet, setna rocznica przyznania Polkom praw wyborczych”.
W październiku Centrum Rozwoju Lokalnego z Jurajsko-Śląskim Stowarzyszeniem Dom
Europejski zorganizowało akcję edukacyjną w ramach projektu pn. „Zdrowo i kolorowo”,
skierowanej do placówek przedszkolnych w Częstochowie. Zadanie miało na celu
zwiększenie świadomości dzieci nt. zdrowego trybu życia, w tym negatywnych konsekwencji
związanych z nadużywaniem alkoholu.
21 listopada odbyło się szkolenie pn. „Chroń swoją prywatność II”. Gościem była fundacja
EduKABE z Łodzi oraz Pani Karolina Szczepaniak, która omówiła temat praw autorskich.
W trakcie szkolenia również można było uzyskać porady dotyczące RODO, których udzielała
Prezes Fundacji dr Magdalena Celeban.
5 grudnia odbyło się międzynarodowa cykliczna konferencja naukowa „Zarządzanie
międzynarodowymi projektami edukacyjnymi – wyzwanie XXI wieku”, zorganizowana przez
Instytut Badań i Innowacji w Edukacji. Konferencja była podsumowaniem realizacji
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międzynarodowego projektu ERASMUS+ Strategic Partnership for adult education
"UPSKILLING ADULT EDUCATORS FOR DIGITAL LEAD"
Kolejną ważną datą był 13 grudnia 2018 r., czyli spotkanie świąteczne przedstawicieli
częstochowskich Podmiotów Ekonomii Społecznej, które stało się już tradycją i na stałe
wpisało się w kalendarz wydarzeń Częstochowy. Spotkanie uświetnił występ Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej „Canto Cantare.
9. Dostęp do lokali na prowadzenie działalności pożytku publicznego
W roku 2018 Miasto Częstochowa refundowało 37 organizacjom pozarządowym opłaty
za wynajem i koszty użytkowania 42 lokali z zasobów miasta. Powierzchnia całkowita lokali
wynajmowanych organizacjom wynosiła 4826,66 m2. Łączna kwota refundacji w 2018 r. to
160938,61 zł netto. Wśród organizacji korzystających z refundacji kosztów znajdowało się
7 organizacji o charakterze kombatanckim. Ponadto

miast Częstochowa w 2018 r.

wynajmowała 82 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 9 525,71 m2 na rzecz 65
organizacji pozarządowych.
Przy tym w 2018 r. dwóm organizacjom umorzono całość zadłużenia w łącznej kwocie
4 351, 89 zł, a jedna organizacja pozarządowa uzyskała zgodę na spłatę w 36 ratach
powstałego zadłużenia (tj. 28 778,47 zł).
Koszt

Koszt

Koszt

Koszt

Koszt

Koszt

refundacji w

refundacji w

refundacji w

refundacji w

refundacji w

refundacji w

2013 r

2014 r..

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

86 112,54

141 647,87

162 186,86

165 283,58

174 951,04

160 938,61

Tabela 3: Koszty refundacji lokali użytkowanych przez organizacje

Na

wniosek

organizacji

pozarządowych,

udostępniane

zostały

pomieszczenia

pozostające w dyspozycji Miasta celem przeprowadzenia konferencji, seminariów, spotkań
i wystaw obrazów. W ramach tych działań 61 organizacji podpisało porozumienia
o nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Centrum, a 44 organizacji podpisało porozumienia
dotyczące adresu siedziby na ul. Focha 19/21 (siedziba centrum).
Organizacje pozarządowe korzystały w 2018 roku z nieruchomości gruntowych
stanowiących własność miasta na zasadach użyczenia, użytkowania oraz dzierżawy. Z tej
formy wsparcia korzystały 32 organizacje pozarządowe, w tym umowy użyczenia zawarte
zostały z 8 podmiotami (powierzchnia wynosi 12 264 m2), umowy dzierżawy z 24 podmiotami
(powierzchnia wynosi 258 196,21m2).
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10. Promocja działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty
13 stycznia Fundacja "Walczę z SM" zorganizowała IV Charytatywny Koncert pt. "Kolęda
dobrych ludzi woli…". Zagrały: UNIVERSE oraz Amelia Cierpiał.
W lutym Stowarzyszenie DLA RODZINY wraz z partnerami porozumienia „Częstochowa
dla rodziny” zakończyło kolejną edycję programu „Spełnione marzenia”, wspierającego
utalentowanych uczniów, będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium otrzymało
8 osób w łącznej kwocie 14 200 zł. Fundusze na stypendia zbierane były podczas balu
„Przedsiębiorcy Wrażliwi Społecznie”
14 lutego na Placu Biegańskiego kobiety zatańczyły w geście solidarności przeciw
przemocy wobec kobiet. To element światowej akcji "One Billion Rising - Nazywam się
Miliard". Hasłem przewodnim zeszłorocznej edycji było „Lokalnie i solidarnie przeciwko
przemocy wobec kobiet”. Organizatorzy akcji w Częstochowie to: Stowarzyszenie "Pasja do
życia", Scout, Hala Sportowa Częstochowa, Fundacja "Równoważnia".
15 marca Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji zorganizowała wystawę prac
plastycznych pt. "Podróże po Europie" Renaty Ochoa-Dąderskiej. Celem wystawy było
promocja kultury i architektury w krajów Unii Europejskiej.
Ponadto 6 kwietnia, w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja „Jestem osobą
z autyzmem – dajcie mi szansę”. Towarzyszyła jej wystawa prac nadesłanych na wojewódzki
konkurs „Zaczaruj świat na niebiesko kolorową plamą i kreską” oraz promocja publikacji
o autyzmie.
24 maja Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki zorganizowały X Marsz Różowej.
Jubileuszowemu marszowi w tym roku,

towarzyszyła całodniowa akcja informacyjna,

poświęcona zdrowiu kobiet -szczególnie profilaktyce chorób nowotworowych. Można było
również skorzystać z bezpłatnych badań. Hasłem uświetniającym całe wydarzenie było
„Bądź zdrowa Mamo”.
16 września Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych "ZABIEGANI" Częstochowa przy
współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie zorganizowało na
Promenadę Czesława Niemena na V Bieg Rodziny Zabieganych.
29 września Stowarzyszenie PERASADA otwarło NZOZ Centrum Rehabilitacji i Promocji
Zdrowia KONDYCJA, mieszczący się przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.
24 października odbyła się V YAVNA SPARTAKIADA, której celem była aktywizacja
osób z niepełnosprawnością poprzez organizację działań integracyjno - sportowych.
W programie przewidziano zajęcia lekkoatletyczne, fitness, koszykówka, tenis stołowy,
siłownia, piłka nożna. Główny organizator było Stowarzyszenie Yava.
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25 października Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Częstochowie zorganizowało "III Ponadregionalny Festiwal Piosenki
Podwórkowej" W Festiwalu wzięło udział 20 zespołów z niepełnosprawnością intelektualną
z województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.

Gośćmi

specjalnymi Festiwalu byli: Adrianna Biedrzyńska, Irek Bieleninik, Roman Bolczyk, Iwona
Chołuj, Mariusz Chrząstek, Janusz Yanina Iwański, Olek Klepacz, Michał Rorat. Imprezę
uświetni występ "Kapeli spod Dębu".
28 listopada Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
PERASADA zorganizowało koncert fianałowy projektu "Festiwal Moc-art", w ramach którego
odbył

się

musical

"W

60

minut

dookoła

Europy",

przygotowany

przez

osoby

niepełnosprawne, koncert Piotra Lempy - "Najpiękniejsza musicale" z udziałem muzyków
z zespołu "Teddy Bears".
30 listopada – 1 grudnia Bank Żywności w Częstochowie przeprowadził kolejną
Świąteczną Zbiórkę Żywności w placówkach handlowych.
10 grudnia Stowarzyszenie Agape zorganizowało z okazji 25-lecia działalności „XIII Galę
Wolontariatu”

w Filharmonii

Częstochowskiego
wolontariuszom

Częstochowskiej.

Wolontariatu”,

indywidualnym,

który

był

koordynatorom

Gali
okazją

towarzyszył
do

szkolnych

konkurs

wyrażenia
kół

„Barwy

wdzięczności

wolontariatu i grupom

wolontariuszy, którzy na co dzień ochoczo poświęcają swój czas, aby bezinteresownie
pomagać innym i wspierać rozwój wolontariatu w naszym mieście.
15 grudnia Fundacja Oczami Brata zorganizowała spotkanie z Angeliką ChrapkiewiczGądek, kobietą pełną pasji, która niemal codziennie przekracza swoje granice. Na co dzień
towarzyszy jej rdzeniowy zanik mięśni, przez co porusza się na wózku.
Na początku roku przeprowadzono akcję „Zostaw swój 1% podatku w Częstochowie”,
polegającą na promocji częstochowskich organizacji pożytku publicznego. Ponad 98 tysięcy
częstochowian przekazało swój jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego. To więcej niż w 2017 roku. W 2018 roku na przekazanie swojego jednego
procenta podatku organizacjom pożytku publicznego zdecydowało się 98,8 tys. osób
podlegających

częstochowskim

urzędom

skarbowym.

Kwota,

jaką

częstochowianie

przekazali OPP to ponad 6,5 mln zł. 27 tysiące mieszkańców miasta wybrało organizację
zarejestrowaną w Częstochowie, dzięki czemu do lokalnych OPP trafiło 1.826.166 zł. Dzięki
prowadzonym rokrocznie kampaniom wzrasta świadomość zasadności wspomagania
lokalnych organizacji pożytku publicznego. Dzięki prowadzonej kampanii „Zostaw 1 %
podatku w Częstochowie” mieszkańcy naszego miasta mogli zapoznać się z ofertą lokalnych
organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia działają i jakie są
efekty ich pracy. Od początku roku, aż do momentu rozliczenia się z fiskusem częstochowski
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samorząd zachęcał do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych
organizacji pożytku publicznego (OPP). Podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy
podlegający częstochowskim Urzędom Skarbowym przekazali największe środki w ramach
1% (niezależnie od siedziby), do:








FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
FUNDACJI STUDENCKIEJ „MŁODZI-MŁODYM”
TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE O/
CZĘSTOCHOWA
AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
FUNDACJA „ZWIERZĘCA ARKADIA”.

Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę w Częstochowie, którym przekazano
najwięcej środków w ramach 1%:







STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
FUNDACJA STUDENCKA „MŁODZI-MŁODYM”
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE ODDZIAŁ W
CZĘSTOCHOWIE
CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
FUNDACJA „WALCZĘ Z SM”
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DAR SERCA

W październiku 2018 r. podczas obchodu święta seniorów tzw. Seniorali przeprowadzono
konkurs „Częstochowski Aktywny Senior”. Celem Konkursu było nagrodzenie inicjatyw lub
przedsięwzięć, podmiotów ekonomii społecznej, klubów seniora oraz seniorów i seniorek
aktywnych na rzecz swojej grupy. Laureatami konkursu zostali:


w kategorii Aktywny Senior – Ireneusz Respondek;



w kategorii Aktywna Seniorka – Ewa Pachura;



w kategorii Oddany Seniorom – Krzysztof Matyjaszczyk



w kategorii Klub Seniora – Częstochowskie Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”,



w kategorii Inicjatywa Senioralna - Uniwersytet III Wieku przy Uniwersytecie
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

18.12.2018 r. przyznano nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy
społecznej, tj. „Laur pomocy społecznej” oraz „Mecenas pomocy społecznej”. „Laur pomocy
społecznej” - nagroda przyznawana osobom prywatnym, instytucjom lub organizacjom
pozarządowym, których działania w szczególny sposób zaznaczyły się w obszarze pomocy
i integracji społecznej. Laureatką głównej nagrody i zdobywczynią statuetki "Laur Pomocy
Społecznej 2018 roku" w kategorii indywidualnej została Urszula Sprącel-Kudrzyn –
prezeska Fundacji Integracji Społecznej „Feniks”, w kategorii zbiorowej - Częstochowskie
Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.
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„Mecenas pomocy społecznej” nagroda przyznawana w uznaniu za bezinteresowną pomoc
udzielaną

podmiotom niepublicznym, działającym w tym obszarze oraz osobom

zagrożonym wykluczeniem społecznym. Statuetkę "Mecenas Pomocy Społecznej” otrzymał
Krzysztof Ledwoń.
Podczas uroczystości wręczono również nagrody
Prezydenta

Miasta

Częstochowy

z

tytułem

przyznawane w formie Certyfikatu
,,Miejsce

przyjazne

osobom

z niepełnosprawnością" oraz „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.
Konkursy mają na celu zaprezentowanie miejsc użyteczności publicznej, które są
dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi oraz do osób z niepełnosprawnością,
umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno - kulturalnym Miasta Częstochowy.
Certyfikaty Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2018 „Miejsce przyjazne osobom
z niepełnosprawnością” otrzymali:


Urząd Miasta Częstochowy Wydział Podatków i Opłat, Aleja Wolności 30,



Fundacja Mozaika,



SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej.

Certyfikaty Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2018 „Miejsce przyjazne rodzinom
z dziećmi” przyznane zostały:


Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego,



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny Oddział
Pediatryczny,



Lodziarnio-Kawiarnia „Caramelito"'



Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego, Filia nr 10 przy ul. Michałowskiego 20.

Oferta organizacji pozarządowych była na bieżąco prezentowana na stronie internetowej
www.ngo.czestochowa.pl oraz portalu społecznościowym Facebook.
Miejski Dom Kultury w Częstochowie w 2018 roku udzielił wsparcia finansowego
i organizacyjnego następującym organizacjom pozarządowym:
 Fundacji Walczę z SM – „Kolęda dobrych ludzi woli” – w ramach współpracy bezpłatny
wynajem sali widowiskowej,
 Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – „Kolędujmy Małemu” – w ramach współpracy
bezpłatny wynajem sali widowiskowej,
 Częstochowskiemu Stowarzyszenie Plastyków Jerzego Dudy Gracza – wystawa „Co
kobiety zmalowały” – w ramach współpracy bezpłatny wynajem Galerii,
 Częstochowskiemu Stowarzyszenie Amazonek – „Jestem kobietą” – w ramach
współpracy bezpłatny wynajem sali widowiskowej,
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 Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddział
Częstochowa – „Dni Lwowa”- w ramach współpracy bezpłatny wynajem sali
widowiskowej,
 Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów - Wampiriada 2018 – nagrody rzeczowe,
 Etnostrada – „Spotkania folklorystyczne” – współorganizacja i bezpłatny wynajem sali
widowiskowej dla zespołów folklorystycznych powiatu częstochowskiego,
 Stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych PERASADA – „Dzień Zdrowia
Psychicznego”- w ramach współpracy bezpłatny wynajem sali widowiskowej;
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego – współpraca z organizacjami
pozarządowymi:
 Filia nr 1, Aleja Niepodległości 11:
 Stowarzyszenie

Rodzin

Dzieci

i

Osób

Niepełnosprawnych

"SERCE"

–

popołudniowe warsztaty plastyczne w czytelni przygotowane i prowadzone przez
pracowników placówki; materiały własne filii,
 Stowarzyszenie SENIOR TUR - „Częstochowskie impresje” wystawa fotograficzna
– udostępniono hol i pomieszczenie czytelni,
 Polski Związek Niewidomych (Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci
i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej – warsztaty brajlowskie – zajęcia dla
dzieci

widzących

uwrażliwiające

na

problem

rówieśników

słabo-lub

niedowidzących – udostępniono czytelnię;
 Filia nr 2, ul. Orlik – Rückemanna 35/37:


Stowarzyszenie SENIOR TUR - wystawa fotografii "Częstochowskie impresje" ze strony filii udostępniony został hol na wystawę i antyramy,



Stowarzyszenie "Teatr Nieoczywisty "- wystawa lalek "Teatru Nieoczywistego "udostępniono hol, wiatrołap na wystawę, antyramy i tablice korkowe;

 Filia nr 6, ul. Orkana 56 A:


Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy – Gracza –
wystawa malarstwa Agnieszki Osadnik – filia udostępniła pomieszczenia
placówki;

 Filia nr 9, ul. Nowowiejskiego 15:


Stowarzyszenie "Teatr Nieoczywisty" - warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych filia udostępniła czytelnię i księgozbiór,



Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - zajęcia
plastyczne prowadzone przez pracowników filii z wykorzystaniem materiałów
własnych filii;

 Filia nr 14, ul. Norwida 17/21:
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Stowarzyszenie SENIOR TUR - „Gąszczyk w czterech odsłonach” wystawa
fotografii - ze strony filii udostępniono wypożyczalnię i hol;

 Filia nr 15, ul. Okulickiego 63:


Fundacja "Mozaika" – spotkania dla dzieci z wykorzystaniem teatrzyku
Kamishibai; do tworzenia bajek udostępniono

materiały plastyczne (kartki,

kredki); osobami prowadzącymi byli bibliotekarze;
 Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50:


Fundacja Chrześcijańska „Adullam” – cotygodniowe spotkania „Śniadanie
z prasą” dla seniorów związanych z Fundacją - biblioteka udostępniła czytelnię
oraz przygotowała materiały biblioteczne;

 Filia nr 18, ul. Nadrzeczna 46/48:


Fundacja Chrześcijańska „Adullam” – współorganizacja akcji „Czytanie w bramie”
- czytelnicze spotkania, w ramach działań Partnerstwa na rzecz Aktywności
Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie”, przeznaczone dla dzieci z dzielnicy Stare
Miasto, połączenie czytania z grami i zabawami na wolnym powietrzu – pracownik
filii przygotował literaturę ze zbiorów placówki oraz był jedną z osób czytających
przygotowany tekst;

 Oddział dla Dzieci i Młodzież, Aleja Kościuszki 4:


Fundacja Mozaika - dla dzieci z fundacji przeprowadzono warsztaty literackoplastyczne, do których użyto materiałów własnych filii; warsztaty prowadził
pracownik biblioteki;

 Biblioteka Główna, Aleja Najświętszej Maryi Panny 22:


Stowarzyszenia Hospicjum „Dar serca”

– wystawy prac podopiecznych

Stowarzyszenia „W poszukiwaniu piękna” i „Z miłości do piękna” – udostępniono
hol, antyramy i sztalugi,


Częstochowskie Towarzystwo Naukowe – przygotowało wykłady; została
udostępniona Sala odczytowa,



Stowarzyszenie SENIOR TUR

– wystawy fotograficzne „Północ-Południe”,

„Gąszczyk w czterech odsłonach” – udostępniany był hol, antyramy i sztalugi,


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) Oddział w Częstochowie, Sekcja
Bibliotekarska przy Oddziale ZNP – współorganizacja maratonu czytelniczego
w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom – udostępniono Salę odczytową
oraz książki, które były czytane podczas spotkania,



SBP, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki – przedstawiciele Stowarzyszeń wsparli
organizacyjnie projekty Biblioteki – „IV Festiwal Bajki”, „Deklinację książki”,
„Czytaj i działaj!”,
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Sekcja

Bibliotekarska

przy

Oddziale

Związku

Nauczycielstwa

Polskiego

w Częstochowie, SBP, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział

w

Częstochowie

–

współorganizacja

XV

Regionalnego

Forum

Bibliotekarzy w Częstochowie pt. "Biblioteka wychowuje. O wartościach
w bibliotece";
Biblioteka współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach Partnerstwa na rzecz
częstochowskich seniorów.
Miejska Galeria Sztuki, współpracowała z organizacjami pozarządowymi, tj.:


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - projekcja filmu oraz paczki dla dzieci z zadania
publicznego UM Częstochowy „Magiczne święta 2018” (grudzień 2018),



Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski - udostępnienie parkingu MGS w wyścigu
o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy (październik 2018),



Stowarzyszenie DajMiCzas - udostępnienie sali kinowej przy organizacji akcji „Zapal
się na niebiesko dla autyzmu” (kwiecień 2018),



Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej - udostępnienie sali kinowej
na spotkanie dot. podnoszenia świadomości społecznej w zakresie opieki ludzi ciężko
chorych i umierających (maj 2018),



Stowarzyszenie Automobilklub Jurajski - udostępnienie parkingu MGS do wydarzenia
„Piknik Miasto 2018” (marzec 2018),



Częstochowska Organizacja Turystyczna - wypożyczenie stołów MGS celem
przeprowadzenia konkursu „na świątecznego mazurka i wielkanocną babę” (marzec
2018),



Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa - wykorzystanie terenu
MGS na potrzeby organizacyjne 10. Biegu Częstochowskiego (kwiecień 2018),



Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „Kolejarz-Jura” - wykorzystanie toalet MGS dla
potrzeb zawodników i organizatorów 46. Grand Prix Częstochowy o Puchar
Prezydenta Miasta (maj 2018),



Stowarzyszenie Senior Tur - wypożyczenie sztalug wystawowych (lipiec-sierpień
2018),



Stowarzyszenie Częstokocham - wypożyczenie namiotu na wydarzenie Juwenalia dla
Młodzieży w Parku Lisiniec (czerwiec 2018),



Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Częstochowie - Wypożyczenie sztalug
malarskich do wystawy „Ludzie z Ulicy Ptasiej. Pamięci częstochowskich Żydów” (maj
2018),



Stowarzyszenie Yava - przeprowadzenie warsztatów pt. ”Kolorowe Miasto” na terenie
MGS (czerwiec, lipiec sierpień 2018),
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Stowarzyszenie „Komunikat” - udostępnienie sali, sprzętu oraz obsługi technicznej do
projekcji filmu Jana Himilsbacha (wrzesień 2018),



Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa - wypożyczenie namiotu do realizacji pikników
oraz pokazów filmów na leżakach (sierpień-wrzesień 2018),



Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie - Wypożyczenie
sprzętu elektronicznego (rzutniki, monitory, głośniki, słuchawki, światła punktowe) do
wystawy Niepodległość sztuki- Wolność artysty (październik-listopad 2018);

W 2018 roku częstochowski Teatr im. Adama Mickiewicza nawiązał współpracę
z następującymi organizacjami pozarządowymi:
 Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Sztuki podczas organizacji widowiska „Myśmy
wszystko zapomnieli”, wydarzenie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę. Wykonawcy: Chór Collegium Cantorum, Aktorzy Teatru Mickiewicza oraz
Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Produkcja: Instytut Rozwoju Sztuki przy
współpracy Teatru Mickiewicza. Współpraca odbyła się w ramach partnerstwa
w projekcie

"Niepodległa".

Koncert

zaprezentowano

publiczności

trzykrotnie

7 listopada 2018 roku na Scenie dużej Teatru. Widowisko obejrzały 1152 osoby –
uczniowie szkół podstawowych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe
z Częstochowy i regionu. Wstęp wolny na podstawie wejściówek,
 Stowarzyszeniem YAVA w Częstochowie. Piotr Dłubak, fotografik Teatru, w 2018 roku
zaprosił podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie,
prowadzonego przez Stowarzyszenia YAVA, do udziału w specjalnej sesji
fotograficznej, w wyniku której powstał teledysk do songu „Deus ex machina”
ze spektaklu „Wesołe miasteczko” w reżyserii Andre Hubnera-Ochodlo. Premiera
teledysku nastąpiła 3 i 4 listopada 2018 r., po pokazach spektaklu „Wesołe
miasteczko”

w Teatrze.

Na

widowni

spektakli

zasiedli

m.in.

podopieczni

Stowarzyszenia YAVA. Publiczność wysłuchała rozmowy z Moniką Podgórską,
prezeską YAVY,
 współpraca z Fundacją "Ratujmy życie dzieciom” w Częstochowie i umożliwienie
organizacji w Teatrze dorocznej konferencji Lekarzy Neonatologów, dla uczestników
konferencji prezentacja spektaklu „MACHALista przebojów” - 12 listopada 2018 r.,
 FUNDACJA MAŁEGO I DUŻEGO CZŁOWIEKA "KOLOROWA", umożliwienie zakupu
biletów w promocyjnej cenie 20 zł na spektakl Wesołe miasteczko 3 i 4 listopada
2018 r. Przeprowadzenie bezpłatnej lekcji teatralnej połączonej ze zwiedzaniem kulis
Teatru,
 Współpraca z Fundacją Psia Duszka, mającą pod opieką bezdomne psy i koty:
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 organizacja dwóch zbiórek karmy, legowisk, smyczy, obroży (miejsce zbiórki:
portiernia częstochowskiego Teatru),
 przekazanie fantów na licytację (zaproszenia na spektakle, bon na zwiedzanie
kulis Teatru, bon dla dwóch osób uprawniający do udziału w Warsztatach
teatralnych dla młodzieży),
 piknik teatralny (wolontariusze Psiej Duszki wraz z aktorami i pracownikami
Teatru zbierali pieniądze do puszek i zachęcali do adopcji). Miejsce: plac
Biegańskiego, Aleje, hol kasowy częstochowskiego Teatru,
 Zainaugurowanie i przeprowadzenie 3 spotkań w ramach cyklu „Adopcyjne
środy w Teatrze”, polegającego na fotografowaniu artystów z psami –
podopiecznymi

Fundacji

Psia

Duszka

i

częstochowskiego

schroniska.

Fotografie psów umieszczane są cyklicznie na teatralnym FB i udostępniane
przez widzów na swoich profilach. Akcja przyczyniła się do wyadoptowania
4 psów.
Muzeum Częstochowskie w roku 2018 podjęło współpracę w zakresie organizacji wystaw,
promocji książek, wymiany informacji oraz konsultacji merytorycznych z następującymi
podmiotami:


Stowarzyszeniem Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie w zakresie
realizacji wystawy dorocznej,



Towarzystwem "Zachęty" Sztuk Pieknych w Częstochowie, w zakresie realizacji
zbiorowej wystawy "Niepodległość sztuki – wolność artysty",



Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów Częstochowian – realizacja wystaw,
promocja książek, współorganizacja spotkań i odczytów,



Towarzystwem Przyjaciół Częstochowy - wymiana informacji i konsultacje merytoryczne
(ODDC),



Częstochowską Organizacją Turystyczną - Industriada 2018,



Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Częstochowa - Industriada
2018, obchody jubileuszu 50- lecia Muzeum Górnictwa Rud Żelaza,



Grupą Częstochowską "PERUN" - konsultacja merytoryczna i nadzór nad wykopaliskami,



Częstochowskim Zespołem Tańców Dawnych "Secoli di Danza" – promocja wystawy
"Husaria-broń wschodnia";

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana w roku 2018 współpracowała na
zasadzie organizacji imprez na preferencyjnych warunkach wynajmu sal z następującymi
organizacjami pozarządowym:


Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki (Koncert Barwy Jesieni 05.10.2018),



Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape” (XIII Gala wolontariatu 10.12.2018),
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Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie (Popis Ogniska Muzycznego 16.05.2018),



Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej "Akord" (Popis Zespołu
Tanecznego "Kontra" 17.06.2018).

W Filharmonii miała miejsce również charytatywna impreza mikołajkowa, której głównym
organizatorem była Fundacja Chrześcijańska "Adullam" (03.12.2018).
W roku 2018 Filharmonia wsparła finansowo Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki
przy organizacji koncertów Chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum
promujących płytę „Juliusz Łuciuk - Dzieła chóralne”;
Ośrodek Promocji Kultury "Gaude Mater" współpracował z następującymi podmiotami:


Polskim Stowarzyszeniem Jazzu Tradycyjne – udostępnienie miejsca na prowadzenie
działalności oraz wsparcie promocyjne,



Stowarzyszeniem polsko – włoskim Dueterre – udostępnienie miejsca na prowadzenie
działalności oraz wsparcie promocyjne,



Fundacją Oczami Brata – wsparcie promocyjne,



Jura Raiders – współpraca przy organizacji wydarzenia Moto Serce,



Fundacją Daj mi Czas – współpraca przy organizacji koncertu „Zapal się na niebiesko”,



Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – współpraca przy organizacji koncertu;

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracował z organizacjami pozarządowymi, tj:


UKS MORKA Częstochowa i Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski współorganizacja „Lato w mieście - Lato pod żaglami” półkolonii żeglarskich oraz
Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej – PolSailing, udostępnienie sprzętu
oraz infrastruktury w Parku Wypoczynkowym „Lisiniec”,



Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych "Zabiegani Częstochowa" - współorganizacja
Biegu

Rodzinnego

Zabieganych,

udostępnienie

sprzętu

oraz

pomoc

przy

przeprowadzeniu imprezy,


Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa - współorganizacja Częstochowa Streetball
Cup vol. 6, udostępnienie sprzętu oraz pomoc przy przeprowadzeniu imprezy,



Stowarzyszenie “CZĘSTOKOCHAM” - spotkania plenerowe z mieszkańcami
Częstochowy „Łączy nas podwórko”, aktywny udział Ośrodka w spotkaniach,



Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie współorganizacja Exact Systems Grand Prix Częstochowy w koszykówce 3x3,
udostępnienie sprzętu oraz pomoc przy przeprowadzeniu imprezy,



Stowarzyszenie JEST LEPIEJ - współorganizacja IV. Otwartych Mistrzostw
Częstochowy

Nordic

Walking,

udostępnienie

sprzętu

oraz

pomoc

przy

przeprowadzeniu imprezy,
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Fundacja Wychowanie przez Sport - akcja BiegamBoLubię, udostępnienie Miejskiego
Stadionu Lekkoatletycznego,



Stowarzyszenie

Klub

Ludzi

Aktywnych

"Zabiegani

Częstochowa"

-

9.Bieg

udostępnienie

Parku

Częstochowski, udostępnienie sprzętu oraz parkingu na Rynku Wieluńskim,


Triathlon

Training

Center

-

Częstochowa

Triathlon,

Wypoczynkowego “Lisiniec”,


Częstochowski Kolarski Klub Sportowy Kolejarz-Jura Częstochowa - 46. Wyścig
Kolarski Grand Prix Częstochowy O Puchar Prezydenta, udostępnienie sprzętu,



Studenckie Naukowe Koło Terapeutów - Bieg charytatywny “Wybiegaj Życie”,
udostępnienie sprzętu,



Klub Karate “Budo” w Częstochowie - Turniej Karate Kyokushin BUDO CUP 2018,
udostępnienie sprzętu,



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Nurkowanie za (2x) piątaka, udostępnienie
Pływalni Krytej „Sienkiewicz Częstochowa”,



Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa - Summer Chill Częstochowa, udostępnienie
Parku Wypoczynkowego “Lisiniec”,



Stowarzyszenie Aktywna Częstochowa - Festiwal Kolorów, udostępnienie Parku
Wypoczynkowego “Lisiniec”,



Fundacja chrześcijańska ADULLAM - Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny,
udostępnienie Parku Wypoczynkowego “Lisiniec”,



Stowarzyszenie Garnizonu Fortecy Częstochowskiej - Juromania – sztuka wojenna
XIII w., udostępnienie Parku Wypoczynkowego “Lisiniec”,



Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa - Festiwal Futbolu – Częstochowa,
udostępnienie sprzętu,



Stowarzyszenie

Wspierania

Działań

Młodzieży

CZ-ART

-

Piknik

„CultNet”,

udostępnienie Parku Wypoczynkowego “Lisiniec”,


TKKF - współorganizacja Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet z okazji Święta
Niepodległości, udostępnienie Hali Sportowo-Widowiskowej „Polonia” oraz pomoc
przy przeprowadzeniu imprezy

Oczyszczalnia Ścieków WARTA Spółka Akcyjna

w 2018 roku udzieliła wsparcia

finansowego następującym organizacjom pozarządowym:
 Stowarzyszeniu Speedway Fan Club,
 Fundacji dla Rozwoju,
 Fundacji ECODU.
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.07.2018 r.
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realizował II edycję JOWES. Celem działania JOWES było zwiększenie szans na
zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez
utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez
wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla
funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego.
W ramach JOWES w roku 2018 realizowano następujące zadania (w tym na terenie miasta
Częstochowy):


świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz
efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:
 spotkania edukacyjne – w tym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym będących uczestnikami projektu (m.in. uczestnicy CIS);
 szkolenia specjalistyczne – 46 dni szkoleniowych i 792 uczestników;
 doradztwo ogólne;
 doradztwo biznesowe;
 wsparcie infrastrukturalne;
 usługi doradztwa prawnego, księgowego i marketingowego;
 pakiety marketingowe

– 39.439,67 zł przekazanych w formie pakietów

marketingowych do 1000 zł na organizację.


wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za
pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na
zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw
w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy. W sumie w ramach zadania utworzono oraz
rozliczono

utworzenie

w przedsiębiorstwach

44

miejsc

społecznych

pracy
dla

na

osób

terenie

miasta

zagrożonych

Częstochowy

ubóstwem

lub

wykluczeniem społecznym. W przeważającej liczbie wsparto osoby niepełnosprawne,
bezrobotne z III profilem pomocy oraz wychodzące z Centrów Integracji Społecznej.


świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi
organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych:


spotkania animacyjne;



diagnoza środowiska lokalnego w obszarze ekonomii społecznej;



organizacja 3 „Targów Ekonomii Społecznej”;



warsztaty w ramach Strefy Lidera i Partnerstwa;



animowanie tworzenia grup inicjatywnych zakładających PES;



animowanie środowisk w celu wypracowanie realizacji wspólnych działań;



wspieranie partnerstw i sieciowanie PES, JST oraz przedsiębiorstw;
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konferencja CSR przy udziale przedsiębiorców i przedsiębiorców społecznych
w hotelu Arche w Częstochowie oraz 1 spotkanie sieciujące dla przedsiębiorców
społecznych w Częstochowie;



wsparcie merytorycznie organizacji wielu wydarzeń realizowanych przez podmioty
ekonomii społecznej w Częstochowie oraz wsparcie finansowe organizacji Gali
Ekonomii Społecznej, Akcji ”Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny”, „Radosnego
Dnia Dziecka” oraz Dni Organizacji Pozarządowych.

 wsparcie

działań

w

zakresie

poszukiwania

i

wdrażania

zidentyfikowanych

długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw
rozwijających

przedsiębiorczość

społeczną

oraz

uzupełniająco

instytucji

wspierających ekonomię społeczną.
W ramach przyznanych środków finansowych w 2018 roku sfinansowano wsparcie
pomostowe dla 4 przedsiębiorstw społecznych zatrudniających przy udziale dotacji 15 osób
w wysokości 99 000 zł. W dniu rozliczenia środków wszystkie spółdzielnie zachowały
trwałość utworzonych podmiotów oraz powstałych miejsc pracy (44). W 2018 w projekcie
JOWES uczestniczyło 665 osób fizycznych oraz 200 organizacji z terenu miasta
Częstochowy. W roku 2018 do projektu przystąpiło 328 osób fizycznych oraz 62 instytucje.
Ponadto w ramach pakietów marketingowych przyznano wsparcie dla podmiotów ekonomii
społecznej z miasta Częstochowy w wysokości 20 340 zł.
Wspieranie partnerstw:
 Partnerstwo - Raków - Reaktywacja;
 Partnerstwo - Stradom w FFormie;
 Partnerstwo - Teraz Błeszno;
 Partnerstwo - Stare Miasto - Nowe Życie;
 wspieraliśmy partnerstwa branżowe:
 Partnerstwo na rzecz Seniorów;
 Partnerstwo na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami;
 Partnerstwo na rzecz przeciwdziałania bezdomności;
 Partnerstwo na rzecz Rodzin i dzieci.
W dniu 05.10.2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. podpisała
umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL.09.03.01-24-0031/18-00. Agencja
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia
2023 r. III edycję projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023”.
Działalność

Ośrodka

jest

współfinansowana

ze środków

Europejskiego

Funduszu
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Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.1 „Wsparcie sektora ekonomii społecznej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
JOWES swoim działaniem obejmuje obszar Miasta Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego. Celem działania JOWES jest zwiększenie
szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
poprzez utworzenie stabilnych miejsc pracy, rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez
wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla
funkcjonowania ekonomii społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością udzieliło wsparcia finansowego i pozafinansowego organizacjom
Pozarządowym, tj. :


Częstokocham - przekazanie gadżetów,



Fundacji Oczami Brata - bezpłatne rozwieszenie plakatów w pojazdach,



Częstochowskiemu Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem” - bezpłatne rozwieszenie
plakatów w pojazdach Razem”,



Częstochowskiemu Kolarskiemu Klubowi Sportowemu Kolejarz Jura - Bezpłatne
rozwieszenie plakatów w pojazdach,



Fundacji Oczami Brata - bezpłatne rozwieszenie plakatów w pojazdach,



Stowarzyszeniu

Aktywna

Częstochowa

-

bezpłatne

rozwieszenie

plakatów

Chrześcijańskiej

„ADULLAM”

-

bezpłatne

rozwieszenie

plakatów

w pojazdach,


Fundacji

w pojazdach,


Speedway Fan Club Częstochowa (Umowa)

- ekspozycja plakatów w pojazdach

przez okres trwania umowy (200 sztuk),


Stowarzyszeniu Sportowemu Seniorzy - Juniorom „Siatkówka 2002” (Umowa)
Ekspozycja plakatów w pojazdach przez okres trwania umowy (800 sztuk);

Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. w 2018 roku udzieliła wsparcia podmiotom:
 Fundacji Kuby Błaszczykowskiego "Ludzki Gest" - "Świąteczne granie z Kubą",
 Fundacji "Multifundacja" - Turniej charytatywny w piłkę nożną dla Romka.
11. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
W ramach współpracy zagranicznej udzielono pomocy organizacjom pozarządowym
w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych w następującym zakresie:
- zaangażowanie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Częstochowie, w charakterze
partnera, w europejskim projekcie Grundtvig „Engagiert für Europa” realizowanym w latach
2018 – 2020. Koordynatorem projektu jest Urząd Miasta Pforzheim, natomiast uczestnikami
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są także towarzystwa kulturalno – oświatowe w Vicenzy / Włochy i Osjeku / Chorwacja oraz
Towarzystwo Niemiecko-Polskie Pforzheim-Enzkreis. Jednym z celów projektu jest
budowanie sieci kontaktów służącej wymianie doświadczeń w zakresie działalności
organizacji pozarządowych, takich jak Towarzystwo Polsko-Niemieckie,
-

współpraca między stowarzyszeniem

Hospicjum „Dar

Serca”

w Częstochowie,

a stowarzyszeniem „Błękitna Gwiazda” w Lourdes, Departamentalnym Komitetem Narodowej
Ligi Walki z Rakiem w Tarbes oraz stowarzyszeniem Aparté 65 w Tarbes. W maju 2018 roku
delegacja Hospicjum „Dar Serca” wzięła udział w polsko-francuskiej konferencji na temat
opieki paliatywnej, która odbyła się w Lourdes. Z polskiej strony wykłady wygłosiły: lekarz
onkolog Dorota Wojtachnio, psycholog Marzena Bula-Podhorska oraz koordynatorka
projektów Anna Jarosz. Władze miasta reprezentował wiceprezydent Częstochowy Andrzej
Szewiński.

Wydarzeniu

towarzyszyła

wystawa

prac

malarskich

podopiecznych

stowarzyszenia „Dar Serca”. Kontynuacją współpracy jest konferencja na temat „Sztuka
wygrywa z rakiem”, która odbędzie się w Częstochowie w maju 2019 r.
12. Pozostała działania
9 października 2018r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2322/291/V/2018
rozstrzygnął konkurs "Przyjaciel ekonomii społecznej 2018 " i wyłonił następujących
laureatów: Adrian Staroniek – I miejsce, z liczbą 28,14 punktów. Do konkursu zgłoszono
16 kandydatów. Laureatom zostały przyznane nagrody, pamiątkowe dyplomy i statuetki
oraz tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej 2018”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
17 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego .
W konkursie „Przyjaciel rodziny 2018” nagrodę i zaszczytny tytuł otrzymała Lidia Zeller –
zgłoszona przez Miasto Częstochowa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych
KaFOS w Katowicach – za inicjatywę Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, Poradnia
dla rodziny, rozwój asystentury/ Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny.
Nasze miasto zajęło 3. miejsce w plebiscycie organizowanym przez ,,Gazetę Wyborczą”
i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Na gminy robiące najwięcej dla seniorek
i seniorów głosowano online. To element kampanii pod hasłem

„DługoWIECZNI”.

Celem plebiscytu „Miasto/gmina życzliwe Długowiecznym” było wskazanie dobrych praktyk
na rzecz seniorek i seniorów w gminach województwa oraz nagrodzenie miejscowości, które
w tej sferze robią najwięcej.
Przy ulicy Żareckiej został otwarty sklep zielarsko-medyczny, działający jako podmiot
ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwo Społeczne „Ziółko” oferuje środki medycyny
naturalnej, sprzęt medyczny oraz kosmetyki. Przedsiębiorstwo powstało w ramach
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Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zajmującego się m.in. rozwojem
sektora ekonomii społecznej i tworzeniem przyjaznego klimatu dla funkcjonowania ekonomii
społecznej wśród jednostek samorządu terytorialnego. Sklep otworzyła Fundacja „Walczę
z SM”.
ZAKOŃCZENIE
Roczny Program współpracy miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2018, pozwolił organizacjom realizować szereg zadań publicznych w zakresie kultury
i sztuki, wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynku zimowego
i letniego dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, zapobiegania patologiom społecznym
i przeciwdziałania

narkomanii,

pomocy

społecznej,

w

tym

pomocy

osobom

niepełnosprawnym i seniorom. W 2018 roku przeznaczono na ten cel kwotę ponad 33 mln zł.
Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie rozwoju
swoich

zasobów,

poszerzania

działalności,

pozyskiwania

środków

zewnętrznych

na realizację zadań statutowych, podejmowania wspólnie z samorządem działań oraz
promocji działalności pożytku publicznego. Koordynatorem i głównym realizatorem tych
działań był Wydział Polityki Społecznej oraz działające w jego strukturach Częstochowskie
Centrum Organizacji Pozarządowych.
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