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CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Wprowadzenie 

Współpraca Gminy Ostróda z sektorem pozarządowym w roku 2011, oprócz przepisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opierała się na uchwalonych 

przez Radę Gminy Ostróda dokumentach: 

-  Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, przyjętym Uchwałą 

VII/29/11 z dnia 30 marca 2011r.; 

- Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętym Uchwałą 

VII/28/11 z dnia 30 marca 2011r. 

Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz 

samorządowych stymulującym rozwój naszej gminy. Silne organizacje pozarządowe  

są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu 

społecznego, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Powierzanie organizacjom 

pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego 

stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie każdego samorządu. 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 

społeczności i wielu jej liderów. Podstawową  formą współpracy było różnorodne wspieranie 

tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się przede 

wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji oraz jawności. Strategicznym celem ww. uchwał jest prowadzenie  

- w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi - aktywnej polityki w zakresie 

różnorodnych form pomocy i wspierania podmiotów działających w obszarze działalności 

pożytku publicznego na terenie Gminy Ostróda i na rzecz jej mieszkańców. 

 

Partnerstwo oraz aktywne uczestnictwo organizacji we wspólnym rozpoznawaniu  

potrzeb i rozwiązywaniu problemów mieszkańców stanowią najważniejszy element budowy 

systemu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe  

i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

uczestniczyły w udokumentowanych konsultacjach społecznych nad niniejszym Programem. 

Program był dostępny przed uchwaleniem na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda 
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www.gminaostroda.pl. W programie określone zostały priorytetowe obszary wsparcie, 

zgodnie ze zdiagnozowanymi wspólnie potrzebami społecznymi. 

 

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach 

bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych form  

i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych 

przez Gminę Ostróda na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.   

 

 

 

CZĘŚĆ II – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY ZA ROK 2011  

 

2. Formy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi  

 

1. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

   

Współpraca Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 obejmowała zadania własne 

gminy mieszczące się w sferze zadań publicznych wg. katalogu zadań z art. 4 ust. 1 ustawy,  

a w szczególności z zakresu: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4. turystyki i krajoznawstwa. 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na rok 2011 zostało poprzedzone przyjęciem 

wymaganych procedurą, następujących aktów prawnych: 

- Uchwała Nr VII/29/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie uchwalenia 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, 

http://www.gminaostroda.pl/
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- Uchwała Nr VII/28/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  

- Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu do wyboru podmiotu do realizacji 

zadania publicznego. 

 

W sferze zadań publicznych podejmowane były działania, polegające przede wszystkim  

na rozpoznawaniu potrzeb mieszkańców Gminy Ostróda, partnerskiej współpracy różnych 

podmiotów w realizacji zadań, aktywizowaniu środowiska lokalnego poprzez inicjowanie 

przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym, twórczym lub rekreacyjnym.  

 

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Ostróda oraz na podstawie opinii 

organizacji pozarządowych wyrażonych w konsultacjach społecznych, strefa zadań 

publicznych, które były realizowane w roku 2011 we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi obejmowała następujące zadania, uznane jako priorytetowe: 

 

- w zakresie pomocy społecznej: 

1) realizacja programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu, integracja 

społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a w szczególności 

niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym prowadzenie 

odzieżowni i jadłodajni, 

2) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i wykorzystywania potencjału osób starszych  

w środowisku lokalnym, a także przeciwdziałanie osamotnieniu i zagrożeniu 

marginalizacją społeczną osób starszych, a w szczególnych  poprzez wspieranie 

wszechstronnych działań na rzecz ich aktywizacji i integracji; 

 

- w zakresie wspierania i upowszechaniania kultury fizycznej i sportu 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

poprzez prowadzenie zajęć i szkolenie w różnych dyscyplinach sportu, wspieranie 

sportowych reprezentacji Gminy Ostróda w imprezach i zawodach sportowych, 

wspieranie organizacji zawodów oraz masowych imprez rekreacyjno - sportowych, 

umożliwiających mieszkańcom gminy aktywne uczestnictwo, 

2) organizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno - sportowego, głównie dla dzieci  

i młodzieży; 
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- w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

1) pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej sie młodzieży z terenu Gminy 

Ostróda, zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do 

podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich 

rówieśników, 

 

- w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

1) upowszechnianie kultury, turystyki oraz krajoznawstwa poprzez tworzenie i wydawanie 

publikacji na temat walorów krajobrazowych Gminy Ostróda, w tym pomników 

przyrody, zabytków, ciekawych miejsc, postaci historycznych, itp. 

 

 

W roku 2011 na realizację zadań własnych Samorządu Gminy Ostróda zleconych 

organizacjom pozarządowym przeznaczono kwotę 260.500 zł. Oczekiwania organizacji były 

znacznie większe od możliwości budżetowych. Niestety, nie zrealizowano wszystkich zadań 

priorytetowych, przewidzianych jako roczne priorytety współpracy. Poniższa tabela pokazuje 

rozkład dotacji pomiędzy poszczególne zlecane zadania. 

 

TABELA: Środki finansowe dla organizacji pozarządowych na realizację poszczególnych  

zadań samorządu Gminy Ostróda w 2011r. 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota (w zł) 

przekazana na 

realizację zadań 

Oczekiwana kwota 

dofinansowania  

(w zł) 

Liczba 

zgłoszonych 

ofert 

Liczba 

podpisanych 

umów 

1. Popularyzacja piłki nożnej w 

środowisku wiejskim 
145.000,00 163.911,00 7 7 

2. Popularyzacja piłki siatkowej w 

środowisku wiejskim 
25.000,00 41.946,00 3 3 

3. Popularyzacja sportów walk Wschodu 

wśród dzieci i młodzieży - judo 
3.500,00 3.500,00 1 1 

 Popularyzacja sportów walk Wschodu 

wśród dzieci i młodzieży - karate 
10.000,00 20.000,00 2 2 

4. Popularyzacja tenisa stołowego w 

środowisku wiejskim 
5.000,00 4.530,00 1 1 

5. Popularyzacja lekkoatletyki w 

środowisku wiejskim 
3.000,00 3.000,00 1 1 

6. Popularyzacja biegów na orientację w 3.000,00 0,00 0 0 
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środowisku wiejskim 

7. Popularyzacja jazdy konnej w 

środowisku wiejskim 
2.000,00 2.000,00 1 1 

8. Dowóz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno - Wychowawczego w 

Ostródzie 

36.000,00 36.000,00 1 1 

9. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 10.000,00 10.000,00 1 1 

10. Upowszechniania kultury i promocja 

regionu, poprzez wydanie publikacji o 

Gminie Ostróda 

3.000,00 0,00 0 0 

11. Prowadzenie jadłodajni i odzieżowni 

(magazynowni) 
15.000,00 15.000,00 1 1 

RAZEM 260.500,00 299.877,00 19 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres: procentowy udział środków finansowych z budżetu Samorządu Gminy Ostróda przekazanych 

na dofinansowanie projektów organizacji pozarządowych w ramach realizacji poszczególnych zadań - 

wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert w roku 2011 

 

 

Jak wynika z powyższego wykresu najwięcej środków finansowych przeznaczonych  

jest na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki 

przeznaczone na to zadanie to 75% całkowitej kwoty przeznaczonej na dotacje dla organizacji 

pozarządowych. W następnej kolejności są zadania z zakresu pomocy społecznej 20% dotacji. 
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TABELA: Środki finansowe dla poszczególnych organizacji pozarządowych na realizację  

zadań samorządu Gminy Ostróda w 2011r. 

 

Lp. Nazwa zadania/nazwa organizacji Kwota (w zł) 

dofinansowania 

1. Popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim 145.000,00 

Ludowy Klub Sportowy Tyrowo 28.500,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy 30.500,00 

Gminny Klub Sportowy ‘Szeląg - Kormoran” Zwierzewo 30.500,00 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo 13.000,00 

Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko 26.000,00 

Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo 15.000,00 

Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” 1.500,00 

2. Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 25.000,00 

Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” 20.000,00 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ornowie 3.000,00 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zwierzewo 2.000,00 

3. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - judo 3.500,00 

Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU 3.500,00 

4. Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate 10.000,00 

Stowarzyszenie GLADIUS 5.000,00 

UKS Ostródzki Klub Karate Kyokushine 5.000,00 

5. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 5.000,00 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo 5.000,00 

6. Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim 3.000,00 

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy 3.000,00 

7. Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim 2.000,00 

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna 2.000,00 

8. Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Ostróda do 

Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego 
36.000,00 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 36.000,00 

9. Fundusz Stypendialny „Równe Szanse” 10.000,00 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 10.000,00 

10. Prowadzenie jadłodajni i odzieżowni 15.000,00 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 15.000,00 

RAZEM 254.500,00 
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Organizacje pozarządowe są jednym z Beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER - Małe projekty, w Związku 

Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, którego Gmina Ostróda jest członkiem.  

Poniższa tabela obrazuje udział organizacji pozarządowych w konkursach ogłaszanych przez 

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w roku 2011. 

 

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Beneficjent 
Wnioskowana 

kwota 

1. II/2011/MP/7 

Oznakowanie szlaku 

rowerowego „Wokół Góry 

Dylewskiej” 

Pałac Klonowo 7.660,00 

2. II/2011/MP/3 
Oznakowanie szków 

turystycznych 

Stowarzyszenie Miłośników 

Wzgórz Dylewskich 
17.168,19 

3. II/2011/MP/2 
Letnio - zimowe biegi na 

Wzgórzach Dylewskich 

Stowarzyszenie Miłośników 

Wzgórz Dylewskich 
18.083,15 

4. II/2011/MP/16 

Świetlica - miejsce 

aktywizacji i integracji 

mieszkańców wsi Idzbark 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi „Idzbark moja 

Ojczyzna” 

22.130,49 

5. IV/2011/MP/14 IX Rajd Wikingów 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Turznicy 
4.772,32 

6. IV/2011/MP/15 
Akademia Strażaka  

„W ogniu doświadczeń” 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Turznicy 
11.913,96 

7. IV/2011/MP/20 

Poznaj wielowiekowe 

tradycje i zwyczaje Warmii 

i Mazur 

Stowarzyszenie Miłośników 

Wzgórz Dylewskich 
4.635,28 

8. IV/2011/MP/2 

I Rekreacyjny Rajd 

Rowerowy „Wokół Góry 

Dylewskiej” 

Pałac Klonowo 6.230,00 

9. IV/2011/MP/22 

Budowa zespołu 

rekreacyjno - edukacyjnego 

w Kajkowie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji i Rozwoju Gminy 

Ostróda 

24.999,00 

10. IV/2011/MP/23 

Budowa zespołu 

rekreacyjno - edukacyjnego 

w Zwierzewie 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji i Rozwoju Gminy 

Ostróda 

24.999,00 

11. IV/2011/M/1 

VI Rekreacyjny Bieg 

Rolkarski Półmaraton „Mała 

Dylewska” 
Pałac Klonowo 11.180,00 

12. IV/2011/MP/7 
Remont traktu pieszego w 

Durągu 

Stowarzyszenie Durąg XXII 

wieku 
21.040,10 

13. IV/2011/MP/18 

Modernizacja ciągów pieszych 

i alejek spacerowych na 

terenie Salezjańskiego 

Osrodka Młodzieżowego 

„ORATORIUM -DOMINIK” 

w Czerwonej Karczmie 

Salezjański Ośrodek 

Młodzieżowy 

„ORATORIUM -DOMINIK” 

18.427,17 

    188.466,34 
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Jak wynika z powyższej tabeli organizacje pozarządowe z terenu Gminy Ostróda złożyły  

w roku 2011 13 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 188.466,34 zł, co stanowi  

aż 29,55 % wszystkich podmiotów ubiegających sie o dotacje. 

 

2. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

 

Zlecanie zadań nie jest jedyną formą współpracy Samorządu Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi. Jedną z form współpracy jest zapraszanie organizacji pozarządowych  

do pracy w grupach roboczych i zespołach doradczo - opiniujących. Fakt zapraszania 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju 

zespołach powoływanych przez Samorząd Gminy Ostróda, niepodważalnie świadczy o tym, 

że organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  

są dla naszego samorządu znaczącym partnerem w kreowaniu społeczno - gospodarczego 

uwarunkowania życia publicznego.  

 

Organizacje pozarządowe są również zapraszane do konsultacji aktów prawnych 

opracowanych przez Samorząd Gminy Ostróda. W dniu 29 marca 2010r. Rada Gminy 

Ostróda podjęła Uchwałę Nr XLIX/237/10 w sprawie zasad konsultowania projektów aktów 

prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działąlnośc 

pożytku publicznego, zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Program współpracy  

z organizacjami pozarządowymi konsultowany był zgodnie z przyjętymi zasadami. Program 

współpracy wraz z formularzem do zgłaszania uwag, został udostępniony na stronie 

internetowej www.gminaostroda.pl. Konsultacje odbyły się 19 października 2010r. 

 

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji na stronach internetowych 

gminy, w tym informowanie o zadaniach publicznych, które były realizowane  

wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na ich realizację 

oraz o ogłaszanych konkursach ofertach i sposobach ich rozstrzygnięć, 

 wspieranie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy  

ze źródeł zewnętrznych,  

http://www.gminaostroda.pl/
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 doradztwo i udzielanie przez Pełnomocnika Wójta ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi pomocy merytorycznej organizacjom, w tym prowadzenie tematycznych 

szkoleń oraz bezpośredniego doradztwa, 

 wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i planowanie działań służących  

ich zaspokajaniu, 

 inicjowanie oraz organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji 

pozarządowych w sferze pożytku publicznego, a także działalność informacyjna  

w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji 

pozarządowych, 

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i lokali będącymi własnością gminy  

na organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, itp. 

 

 

3. Zadanie realizowane w ramach otwartych konkursów ofert - wskaźniki  

 

PRIORYTET 1 

Pomoc społeczna - aktywizowanie środowiska zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

Działania podejmowane w ramach tego priorytetu miały na celu skuteczną aktywizację 

społeczną i zawodową środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z zakresu 

pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach tego priorytetu w roku 2011 przeprowadzono łącznie 2 otwarte konkursy ofert na 

wykonanie zadań publicznych Samorządu Gminy Ostróda, z zakresu : 

- pomocy społecznej, 

- rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowano 2 organizacje pozarządowe o łącznej wartości dotacji 51.000 zł. 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej - zadanie z zakresu pomocy połecznej - kwota 15.000 

Celem  zadania było przezwyciężanie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych  

i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w wyjściu z sytuacji pozostawania w bezdomności 

lub zagrożenia bezdomnością.  Podejmowane działania mają przyczynić się do: 

-  przezwyciężenia trudnej sytuacji osób zagrożonych bezdomnością, poprzez działania 

wspierające osoby i rodziny w miejscu ich zamieszkania, w ramach lokalnego systemu 
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wsparcia społecznego w zakresie zatrudnienia, dostępu do lokalu mieszkalnego, 

terapii rodzinnej, leczenia uzależnień i innych, 

- osłony socjalnej poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych - posiłku, 

ubrania, noclegu, leczenia. 

 

Zadania były realizowane poprzez: 

- zapewnienie jednego ciepłego posiłku dziennie najuboższym mieszkańców gminy, 

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych, które zapewnia różnorodną pomoc 

osobom bezdomnym, polegających na zabezpieczeniu noclegu, wyżywienia, odzieży,  

a także różnych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale 

bezrobotnych, 

- prowadzenie darmowych usług pralniczych i łaźni dla osób ubogich z terenu gminy, 

- prowadzenie magazynu w celu pozyskiwania i dystrybucji darmowej żywności  

i odzieży dla osób bezdomnych i najuboższych mieszkańców gminy. 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie - 

zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - kwota 36.000 

Celem zadania było zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy 

Ostróda do zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych i edukacyjnych w ośrodku Rehabilitacyjno 

- Edykacyjno - Wychowawczym w Ostródzie. 

 

Efektem realizacji zadania jest zapewnienie dostępności 18 osobom niepełnosprawnym  

z terenu Gminy Ostróda do usług rehabilitacyjno - terapeutycznych i edukacyjnych, a przez to: 

- poprawę poziomu ich funkcjonowania psychomotorycznego, 

- podniesienie poziomu ich funkcjonowania fizycznego i społecznego, 

- rozwój intelektualny i emocjonalny, 

- rozwój dojrzałości i autonomii,  

- wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych. 

 

 

Aktywna integracja społeczna oraz aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym jest możliwa jedynie w ramach ściesłej współpracy różnych sektorów,  

a połączenie wysiłków strony I i III sektora znacząco sprzyja ekfektywności podejmowanych 

działań. 
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PRIORYTET 2 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Celem ogólnym tego priorytetu jest ogólny rozwój psychofizyczny i zdrowotny wszystkich 

mieszkańców Gminy Ostróda oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej  

i sportu, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

 

Sport cechuje się dużym podobieństwem do przedsięwzięć edukacyjnych. W systemie 

szkolnym - szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, sport 

towarzyszy procesom edukacyjnym i winien być traktowany jako swoisty czynnik 

wychowania dla przyszłości w społeczeństwie informacyjnym. 

Wynikająca stąd wizja jest jednoznaczna - sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję  

w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc 

wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz 

wartościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego. 

 

Osiągnięcie stanu założonego i spełnienie strategicznie rozumianej wizji wymaga realizacji 

zadań w ramach systemowych zadań startegicznych : 

 wychowanie fizyczne i sport szkolny; 

 sport dla wszystkich, zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie; 

 sport wyczynowy, z uwzględnieniem jego specyficznych obszarów: sport młodzieżowy, 

sport kwalifikowany, sport olimpijski, sport zawodowy oraz warunki ich realizacji, 

 kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów, trenerów, animatorów; 

 poprawa jakości, rozbudowa, modernizacja infrastruktury i wyposażenia; 

 

W ramach tego priorytetu w roku 2011 dofinansowano 16 organizacji pozarządowych  

o łącznej wartości dotacji 193.500 zł. 

 

 

Popularyzacja piłki nożej w środowisku wiejskim 

Ochotnicza Straż Pożarna w Turznicy - kwota 30.500 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
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popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Turznica, Reszki, Bałcyny, Ornowo, Brzydowo, Stary Las, Wirwajdy i Samborowo. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „B” w sezonie letnim, i jesiennych oraz w Pucharze Polski 

oraz w sparingach towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 45 osób, 

w tym w przedziale wiekowym 16-17 lat - 25 osób, 

           w przedziale wiekowym 10 - 16 lat - 20 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 180 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 28 meczy. 

 

Gminny Klub Sportowy „Iskra” Smykówko - kwota 26.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Smykówko, Pietrzwałd, Zajączki, Reszki, Smykowo, Bałcyny, Ostróda. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 
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 udział w rozgrywkach klasy „A” w sezonie letnim i jesiennych oraz w sparingach towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 45 osób,  

w tym juniorzy w przedziale wiekowym 10 - 16 lat - 18 osób, 

          seniorzy w przedziale wiekowym 17 - 35 lat - 27 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 180 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 32 mecze. 

 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Szeląg - Kormoran” Zwierzewo - kwota 30.500 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Zwierzewo, Lubajny, Nowe Siedlisko, Idzbark, Górka, Międzylesie i Warlity Wielkie. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „A” w sezonie letnim, i jesiennych oraz w sparingach 

towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 60 osób, 

w tym w przedziale wiekowym 7 - 14 lat - 25 osób, 

           w przedziale wiekowym 14 - 17 lat - 20 osób, 

           w przedziale wiekowym powyżej 17 lat - 15 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - łącznie 480 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 28 meczy. 
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Gminny Klub Sportowy „Mewa” Smykowo - kwota 15.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Smykowo, Rudno, Lichtajny, Kraplewo, Morliny, Nastajki. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „B” w sezonie letnim i jesiennych oraz w sparingach 

towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 42 osoby, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 240 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 28 meczy. 

 

 

Ludowy Klub Sportowy Tyrowo - kwota 28.500 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Tyrowo oraz okolic. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 
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 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki, 

 udział w rozgrywkach klasy „B” w sezonie letnim i jesiennych oraz w sparingach 

towarzyskich. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 40 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 384 zajęcia treningowe, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 35 meczy. 

 

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo - kwota 13.000 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Brzydowo, Kraplewo, Durąg. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 36 osób z klas 1-6, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 110 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 20 meczy. 
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Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” Stare Jabłonki - kwota 1.500 zł 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Idzbark, Wólka Lichtajńska, Górka, Worniny, Lipowiec i Stare Jabłonki. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 rozwinięcie zainteresowań sportowych, 

 podniesienie sprawności fizycznej i aktywności ruchowej, 

 udoskonalanie posiadanych i zdobycie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej, 

 aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży na terenach wiejskich, 

 szereg szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia wiedzy oraz techniki 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 30 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 158 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 5 meczy. 

 

**************************************************************************************************** 

 

Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku wiejskim 

Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” - kwota 20.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki siatkowej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym.  

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 propagowanie aktywnego i wartościowego sposoby spędzania wolnego czasu, 

 rozwijanie zainteresowań wśród młodzieży, poprzez popularyzację piłki siatkowej  

w środowisku wiejskim, 
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 szkolenie grup młodzieżowych i ich udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę 

Ostróda, 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 70 osób, 

w kategoriach - młodzik, młodziczka, kadetka, junior, juniorka, senior, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 288 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 50 turniejów, w których wzięło udział  

ok. 1000 zawodników i zawodniczek. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ornowie - kwota 3.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki siatkowej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 

wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Ornowo, Zwierzewo, Lubajny, Nowe Siedlisko, Stare Jabłonki, Ostróda. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 propagowanie aktywnego i wartościowego sposoby spędzania wolnego czasu, 

 podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Ostróda, 

 integracja rówieśników, kształtowanie zasad fair-play. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców -172 osoby, 

w kategoriach wiekowych dzieci i dorośli, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 96 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 5 turniejów. 

 

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Zwierzewo - kwota 2.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego 

sposobu na spędzanie wolnego czasu poprzez popularyzację piłki siatkowej w środowisku 

wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie 
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wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież, jak również dorośli z miejscowości 

Ornowo, Zwierzewo, Lubajny, Nowe Siedlisko, Stare Jabłonki, Ostróda. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 propagowanie aktywnego i wartościowego sposoby spędzania wolnego czasu, 

 podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Ostróda, 

 integracja rówieśników, kształtowanie zasad fair-play. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców -172 osoby, 

w kategoriach wiekowych dzieci i dorośli, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 96 zajęć treningowych, 

 liczba meczów towarzyskich, wyjazdowych - 6 turniejów. 

 

 

**************************************************************************************************** 

 

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży - karate, judo 

Stowarzyszenie GLADIUS - kwota 5.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportów walk wschodu - karate wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego 

wypoczynku w czasie wolnym. Projekt polegał na organizacji XVIII Międzynarodowych 

Mistrzostw Polski w Teakwon-do. 

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 popularyzacja sportu i idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Ostróda, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru uczestników, poprzez udział w rywalizacji 

sportowej i stosowanie zasad fair play, 

 rozegranie zawodów rangi międzynarodowej, 

 wyrównywanie różnic kulturowych i językowych, 

 promocja Gminy Ostróda w Polsce i zagranicą. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 300 osób, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 1 turniej (dwudniowy). 
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Uczniowski Klub Sportowy „Ostródzki Klub Kyokushine Karate” - kwota 5.000 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportów walk Wschodu - karate wśród dzieci 

i młodzieży, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, 

ukształtowanie wysokich umiejętności sportowych. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież 

z terenu Gminy Ostróda.  

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 promowanie, które niesie za sobą wychowanie przez sport w duchu rywalizacji „fair play”, 

 integracja wszystkich środowisk - rodziców, wychowawców, trenerów sportów walki, 

władz samorządowych, na rzecz eliminowania patologii, przemocy i agresji, 

 rywalizacja młodych adeptów sztuki karate, 

 przybliżanie kultury dalekiego Wschodu, 

 promowanie sportów i sztuk walki, kreowanie pozytywnych zachowań, wdrażanie w życie 

podstaw budo, rozwijanie cech motorycznych. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 80 osób, 

w tym w przedziale wiekowym 5-7 lat, 

           w przedziale wiekowym 8 - 13 lat, 

           w przedziale wiekowym powyżej 13 lat, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 190 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 5 wyjazdów, 

 wartość dodana - utworzenie sekcji w m. Samborowo. 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy SHIZOKU - kwota 3.500 

Głównym celem projektu jest upowszechnianie sportów walk wschodu - judo wśród dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych, popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego 

wypoczynku w czasie wolnym. Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież z miejscowości 

Idzbark, Ostrowin, Durąg, Brzydowo, Kraplewo. 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 zwiększanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 

 wpajanie zdrowej i sportowej rywalizacji podczas turniejów w kraju i zagranicą, 

 integracja młodzieży wiejskiej i miejskiej, dzieci z zagranicy, 
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Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 25 osób, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 190 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 5 turniejów, 

 wartość dodana - obóz w Ośrodku „Naresiówka”. 

 

**************************************************************************************************** 

 

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” Brzydowo  - kwota 4.529 

Głównym celem projektu było propagowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania 

wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, poprzez popularyzację tenisa stołowego wśród 

dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.  Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież z terenu 

Gminy Ostróda.  

 

Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 aktywizacja dzieci i młodzieży do zajęć pozalekcyjnych, wykształcenie postaw 

operatywności i kreatywności, dzięki zaangażowaniu w systematyczne treningi, 

 wzmocnienie więzi środowiska wiejskiego, umocnienie postawy twórczego zaangażowani 

rodziców, poprzez kreatywność rekreacyjno - sportową i ich dzieci oraz organizację  

dla nich zawodów sportowych, 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 20 osób, 120 osób biorących udział w turniejach, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 90 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 4 turnieje. 

 

 

**************************************************************************************************** 

 

Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim  

Międzygminny Ludowy Klub Sportowy  - kwota 3.000 

Głównym celem projektu było propagowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania 

wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, poprzez popularyzację lekkoatletyki wśród dzieci i 

młodzieży na terenach wiejskich.  Odbiorcami zadania były dzieci, młodzież z terenu Gminy 

Ostróda.  
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Cele i rezultaty zrealizowanego projektu: 

 zainteresowanie młodzieży czynnym spędzaniem, wolnego czasu, 

 promocja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży, ze szczególnym ukierunkowaniem 

na lekkoatletykę,  

 nabycie umiejętności pokonywania słabości oraz wykształcenie umiejętności rywalizacji 

sportowej. 

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 15 osób,  

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 850 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 18 zawodów, 5 obozów sportowych. 

 

 

**************************************************************************************************** 

 

Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim  

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna  - kwota 2.000 

Głównym celem projektu było propagowanie aktywnego i wartościowego sposobu spędzania 

wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, poprzez popularyzację jazdy konnej w środowisku 

wiejskim. W ramach zadania zorganizowany został zorganizowany Ogólnopolskie Zawody  

w dyscyplinie długodystansowych rajdów konnych. 

Celem zawodów była promocja tej dyscypliny sportu i aktywnej turystyki jeździeckiej oraz 

promocja walorów turystycznych Gminy Ostróda.  

 

Wskaźniki realizacji projektu: 

 liczba odbiorców - 41 osób,  

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 1 zawody ogólnopolskie. 

 

 

PRIORYTET 3 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 

Celem ogólnym tego priorytetu jest pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej 

sie młodzieży z terenu Gminy Ostróda. Zadanie ma na celu zintegrowanie i zaktywizowanie 

stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz 

środowiska lokalnego, zwłaszcza dla swoich rówieśników. 
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W ramach tego priorytetu w roku 2011 dofinansowano 1 organizację pozarządową 

o łącznej wartości dotacji 10.000 zł 

 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – 10.000 

Rezultatem realizacji zadania jest udzielona pomoc finansowa młodzieży, która kontynuuje 

naukę w szkole ponadgimnazjalnej i średniej a trybie dziennym.  W ramach ogłoszonego 

konkursu złożono 19 wniosków o przyznanie stypendiów. Wyboru dokonano  

wg. następujących kryteriów: 

 kontynuacja nauki w trybie dziennym, 

 średnia ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej:  

4,0 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  

4,5 - uczniowie pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, 

 średni dochód netto na członka rodziny w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przekraczający 800 zł, 

 brak stypendium przyznanego przez inną instytucję, 

Dzięki realizacji  zadania stypendia otrzymało 8 osób, mieszkańców Gminy Ostróda - 

Arkadiusz Krajzewicz, Krystian Florkowski, Marek Piłat, Adrianna Kowalczyk, Sandra 

Bobkowska, Krystian Grabowski, Natalia Lewicka, i Piotr Grabowski. 

 

 

Zgodnie z przyjętymi priorytetami w Rocznym Programie Współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2011, przyjętym Uchwałą VII/29/11 z dnia 30 marca 2011r. ogłoszono 

konkursy na 11 zadań, w 4 priorytetach. 

 

Zgodnie z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert, mimo złożonych propozycji zadań 

do rocznego programu współpracy na rok 2011, nie złożono ofert dla nw. zadań: 

1. Popularyzacja biegów na orientację w środowisku wiejskim - kwota 3.000 zł 

2. Upowszechnianie kultury i promocja regionu, poprzez wydanie publikacji o Gminie 

Ostróda - kwota 3.000 zł 

Nie wykorzystana kwota zaplanowanych środków w wysokości 6.000 zł na realizację zadań 

zleconych pozostała w budżecie gminy na rok 2011.  
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3. Podsumowanie 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój 

naszej gminy, budowa partnerskich relacji pomiędzy I a III sektorem stanowi istotny element 

lokalnej polityki Samorządu Gminy OStróda. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym 

partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także 

pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców.  

 

W ramach zadań zleconych na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zrealizowano 

prawie wszystkie zadania, w następujących wskaźnikach : 

Wskaźniki realizacji Rocznego Programu Współpracy w roku 2011: 

 liczba organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie -  

19 organizacji, na kwotę 254.500 zł 

 liczba odbiorców (Beneficjantów Ostatecznych) - 1 379 osób,  

z 31 miejscowości - Turznica, Reszki, Stary Las, Bałcyny, Ornowo, Brzydowo, 

Wirwajdy, Samborowo, Smykówko, Pietrzwałd, Zajączki, Smykowo, Ostróda, 

Zwierzewo, Lubajny, Nowe Siedlisko, Górka, Międzylesie, Warlity Wielkie, Rudno, 

Lichtajny, Kraplewo, Morliny, Nastajki, Durąg, Idzbark, Wólka Lichtajńska, Worniny, 

Lipowiec, Stare Jabłonki, Ostrowin, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń, treningów - 1 320 zajęć treningowych, 

 liczba turniejów towarzyskich, wyjazdowych - 243 turniejów, 15 obozów sportowych. 

 

Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdanie informacji 

można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie 

odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej. Sukcesem należy uznać fakt,  

iż opracowany i uchwalony zarówno wiloletni, jak i roczny program współpracy Gminy 

Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie realizacji 

inicjatyw sektora obywatelskiego. 

 

Samorząd Gminy Ostróda w dalszym ciągu deklaruje chęć dalszego rozwijania współpracy   

z organizacjami pozarządowymi poprzez inicjowanie, podejmowanie i realizację nowych 

projektów.  

 

 

Opracowała : 

Marta Podgórska  – Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 


