Załącznik nr 1
do Programu współpracy miasta
Będzina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta
z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

Kultura
Zadania:
Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
Działania

mające

na

celu

podtrzymywanie

i

upowszechnianie

tradycji

narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zadania:
Organizacja przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, w tym imprez
integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych, na ogólnie
dostępnych obiektach i terenach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych
w poszczególnych dzielnicach miasta oraz poza terenem miasta.
Realizacja przez kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej zadań mających na celu
przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie dyscyplin sportowych, które
mają społeczne zapotrzebowanie.
Promocja miasta Będzina przez sport i turystykę o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
Zadania:
Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania:
Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień.
Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk
dotkniętych alkoholizmem.
Ochrona i promocja zdrowia
Zadanie:
Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców miasta, poświęconej
promocji i ochronie zdrowia.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadania:
Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
Propagowanie ekologicznego stylu życia wśród dorosłych mieszkańców miasta.
Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych.
Dofinansowanie dokarmiania i introdukcji zwierząt leśnych.
Organizacja konkursów ekologicznych.
Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa
Zadania:
Organizowanie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.
Utworzenie i prowadzenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego.
Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
Zadania:
Pomoc merytoryczna w przygotowaniu projektów realizowanych przez organizacje
pozarządowe ze środków funduszy europejskich w ramach projektów miękkich,
przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta.
Umożliwienie

nawiązywania

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

pochodzącymi z miast partnerskich Będzina i wspieranie wspólnych inicjatyw
pomiędzy nimi.
Współpraca

z

przedstawicielami

organizacji

pozarządowych

w

działaniach

projektowych w przypadku realizacji projektów nieinwestycyjnych.
Edukacja i wychowanie
Zadania:
Wzbogacenie oferty edukacyjnej i wychowawczej placówek oświatowych poprzez
udział w projektach i programach edukacyjnych mających na celu:
- podnoszenie jakości pracy szkoły, doskonalenie zarządzania placówką,
monitorowanie efektów pracy szkoły i określanie standardów własnej pracy
- kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie małej i wielkiej
ojczyzny, jej historii, kultury i tradycji:
-

przygotowywanie uczniów do stawania się obywatelami Europy poprzez
wspieranie działalności szkolnych klubów europejskich kształtujących
świadomość europejską wśród uczniów i nauczycieli, realizację projektów
i programów służących edukacji europejskiej:

Popularyzacja idei samorządności, skutecznego uczestnictwa w życiu publicznym,
wspieranie organizowania symulacji wyborów prezydenckich, parlamentarnych
i samorządowych oraz debat.
Kształtowanie
postaw
proekologicznych
poprzez realizację programów
ekologicznych, organizacja seminariów, szkoleń, warsztatów, konkursów.

Wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, wspieranie organizacji festiwali,
przeglądów, konkursów, olimpiad przedmiotowych, turniejów i zawodów sportowych,
organizacja zajęć tematycznych – m.in. plastycznych, teatralnych, muzycznych,
komputerowych i sportowo-rekreacyjnych służących zagospodarowaniu czasu
wolnego dzieci i młodzieży.
Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Realizacja programów profilaktycznych.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji zajęć opiekuńczowychowawczych, terapii indywidualnej i grupowej, treningów i warsztatów,
upowszechnienie wiedzy o problemach społecznych, o zachowaniach patologicznych,
zagrożeniach i uzależnieniach.
Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez udział w różnorodnych akcjach
charytatywnych.

