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Wstęp 
 
       Rada Miejska w Radomiu w dniu 30 listopada 2015 roku uchwałą Nr 235/2015 przyjęła 

„Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na  2016 rok”.    

Program określał obszary i formy współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami  

i innymi podmiotami pozarządowymi. Zawierał również rodzaje zadań publicznych i priorytety 

współpracy, których realizacja związana była z wykorzystaniem środków publicznych.  
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Głównym celem współpracy było wdrażanie zasady partycypacji społecznej i rozwijanie 

partnerstwa pomiędzy samorządem Miasta Radomia i organizacjami pozarządowymi*), 

ukierunkowane na rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie 

aktywności społecznej obywateli.  

Organizacje pozarządowe, obok publicznego i prywatnego, są trzecim sektorem 

działającym na rzecz dobra publicznego. Zrzeszają one najaktywniejsze i najbardziej wrażliwe 

na sprawy społeczne osoby. Podejmują cenne działania dla dobra obywateli oraz integrują  

i aktywizują społeczność lokalną. Z tego względu są znakomitym uzupełnieniem działań 

podejmowanych przez lokalne samorządy. 

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2016 rok” zostało sporządzone zgodnie ze wskaźnikami określonymi  

w Programie i na podstawie danych zgromadzonych przez Referat Centrum Organizacji 

Pozarządowych Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz informacji 

podanych przez Wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Radomia  

w zakresie ich współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

*) „organizacje pozarządowe” –  tzn. organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 
 
 

Organizacje pozarządowe w Radomiu -  dane liczbowe 
 

Na podstawie danych zgromadzonych przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, 

ogólna liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie Radomia wg. stanu na 

dzień 31.12.2016 r. wynosiła 643.           

• Z danych rejestru Wydziału Spraw Obywatelskich na dzień 31.12.2016 r. wynika, 

iż liczba zarejestrowanych w Radomiu stowarzyszeń wyniosła  476 w tym: 

− 298 stowarzyszeń zarejestrowanych,  

− 118  jednostek terenowych stowarzyszeń (oddziały, koła),  

− 54  stowarzyszenia zwykłe, w tym 48 działających w oparciu o dawne przepisy, 

− 6  związków stowarzyszeń. 

• W ewidencji Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki na dzień 31 grudnia 2016 roku 

znajdowało się 93 organizacji, w tym : 

− 57 stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej, 
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− 36 uczniowskich klubów sportowych. 

• Według danych z bazy Krajowego Rejestru Sądowego, w KRS zarejestrowanych było  

74 radomskich fundacji. 

Na podstawie „Mapy Aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych 

działających na terenie miasta Radomia” - będącej zbiorem danych o aktywnych i regularnie 

działających organizacjach - gromadzonych i monitorowanych przez Centrum Organizacji 

Pozarządowych, liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych zarejestrowanych na 

terenie Radomia, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosiła 239 (207 stowarzyszeń, 

związków stowarzyszeń oraz 32 fundacje), w tym: 

• 27 działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• 63  pomocowych, 

• 66  okołopomocowych, 

• 24  kultury, 

• 57  sportowych, 

• 2   ochrony środowiska. 

Wśród organizacji pomocowych oraz okołopomocowych istnieją również takie, które  

w swoim zakresie statutowym wymieniają również działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ochrony środowiska lub kultury i/lub sportu. 

W 2016 roku działalność rozpoczęło 27 nowych organizacji pozarządowych, w tym : 

− 11 organizacji posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, 

− 6 organizacji zarejestrowanych jako stowarzyszenia zwykłe, 

− 2 organizacje posiadające wpis do Ewidencji Prezydenta Miasta Radomia, 

−  8 fundacji. 

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku w Radomiu działało 35 organizacji 

posiadających status organizacji pożytku publicznego oraz 10 oddziałów i kół terenowych 

organizacji o zasięgu ogólnokrajowym uprawnionych do otrzymania 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok.   

 

Finansowe formy współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami 
pozarządowymi    

 

1. Gmina Miasta Radomia zlecała organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych  

w 2016 roku w ramach następujących priorytetów współpracy zawartych w „Programie 

Współpracy (...) na 2016 rok” : 
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− „ Upowszechnianie kultury fizycznej”, 

− „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”, 

−  „Ochrona Zwierząt”, 

− „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 

rok”, 

− „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia”, 

−  „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016”, 

− „ Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej”, 

−  „Wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez dofinansowanie 

prowadzenia    placówek wsparcia dziennego”, 

− „Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia”, 

− „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

2. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert skierowanych do organizacji 

pozarządowych - 21, w tym dotyczących: 

a) wsparcia realizacji zadań publicznych w 2016 r.   - 14 

b) powierzenia realizacji  zadań publicznych w 2016 r.  - 7 

3. Liczba przeprowadzonych postępowań pozakonkursowych: 

a) wsparcia realizacji zadań publicznych w 2016 r.   - 67 

b) powierzenia realizacji  zadań publicznych w 2016 r.  - 45 

4. Liczba złożonych ofert na realizację zadań publicznych w trybie postępowania: 

a) konkursowego  - 241   

b) pozakonkursowego  - 112 

5. Liczba zawartych umów z organizacjami, które otrzymały dotację na realizację zadań  

publicznych w trybie postępowania: 

a) konkursowego  - 173 

b) pozakonkursowego  - 90 

6. Całkowity koszt wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji organizacjom 

 pozarządowym przez Gminę Miasta Radomia w trybie postępowań: 

a) konkursowych :  kwota 9.250.660 zł. 

b) pozakonkursowych: kwota  777.268  zł.   

7. Wydatki poniesione ze środków budżetu Miasta na realizację zadań publicznych zleconych   

w trybie postępowań:     

a) konkursowych:  kwota 7.529.738 zł. 



 

str. 5 
 

b) pozakonkursowych:  kwota 788.796 zł. 

8. Udział środków własnych organizacji, zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

zlecanych przez Gminę Miasta Radomia:  kwota 1.709.394 zł.  

9. Ponadto, w ramach priorytetu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych” finansowano działalność 6 warsztatów terapii zajęciowej 

prowadzonych przez organizacje pozarządowe.  Całkowity koszt realizacji priorytetu 

wyniósł 3.465.801 zł.  W tym: środki finansowe PFRON – 3.119.220 zł. ; środki 

finansowe Gminy Miasta Radomia przekazane organizacjom pozarządowym jako 

dofinansowanie kosztów działalności WTZ – 329.252 zł. ; udział środków własnych 

organizacji  – 17.330 zł. 

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Miasta Radomia na realizację zadań 

publicznych w 2016 roku, zlecanych organizacjom pozarządowym w ramach priorytetów 

zawartych w „Programie Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2015 rok” wyniosła 8.647.786 zł.  

Ponadto, z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 74.725 zł. na realizację priorytetów 

współpracy pn. „Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy – w tym m.in. wspomaganie techniczne, szkoleniowe  

i informacyjne organizacji pozarządowych oraz realizacja zadań dotyczących współpracy 

samorządu z obywatelskimi grupami inicjatywnymi” oraz „Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej”,  

w szczególności dotyczących następujących działań: 

• Organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań dla radomskich organizacji 

pozarządowych i grup inicjatywnych. 

• Realizacja konkursów dla mieszkańców Radomia i organizacji pozarządowych pn. 

„Radom Obywatelski”; Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych; 

naboru do Radomskiej Rady Seniorów oraz przygotowanie pakietów startowych dla 

grup inicjatywnych.  

• Organizacja Gali Konkursu Prezydenta Miasta Radomia pn. „Radom Obywatelski”, 

Pikniku NGO oraz spotkania wigilijnego radomskich organizacji pozarządowych  

i samorządu Radomia.  

• Opracowanie „Programu wsparcia i rozwoju wspólnot społeczności lokalnych  

w Radomiu”. 

• Organizacja posiedzeń Radomskiej Rady Seniorów i Zespołu Konsultacyjnego ds. 

Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi. 
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• Przygotowanie i prowadzenie Kampanii 1 %  pn. „Zaprocentuj dla Radomia”. 

 

Koszty realizacji priorytetów współpracy:   

 
1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej odpowiadał za realizację następujących  

priorytetów: 

• „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 

rok”; 

• „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia”; 

•  „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2016”; 

•  „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej”; 

• „Wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka poprzez dofinansowanie 

prowadzenia    placówek wsparcia dziennego”; 

•  „Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia”; 

• „ Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej”.  

W ramach powyższego:  

− łączny koszt wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym przez Gminę Miasta Radomia wyniósł  5.609.333  zł., 

− wydatki poniesione ze środków budżetu Gminy na realizację zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym wyniosły 4.949.751 zł., 

− udział środków własnych organizacji, zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

zlecanych przez Gminę  Miasta Radomia wyniósł:  659 582 zł. 

• Ponadto, Wydział odpowiadał za realizację priorytetu pn. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”, w ramach których finansowano 

działalność 6 warsztatów terapii zajęciowej. Całkowity koszt realizacji tego priorytetu wyniósł 

3.465.801 zł.  W tym: środki finansowe PFRON – 3.119.220 zł.; środki finansowe Gminy 

Miasta Radomia przekazane organizacjom pozarządowym jako dofinansowanie kosztów 

działalności WTZ – 329.252 zł. ; udział środków własnych organizacji – 17.329 zł. 

2. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa odpowiadał za realizację priorytetu: 

•  „Ochrona zwierząt”: 

− łączny koszt wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym przez Gminę Miasta Radomia – 434.000 zł. , 
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− Wydatki poniesione ze środków budżetu Gminy na realizację zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym – 434.000 zł. 

3. Biuro Sportu i Turystyki odpowiadało za realizację następujących priorytetów: 

• „Upowszechnianie kultury fizycznej”: 

− łączny koszt wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym przez Gminę Miasta Radomia – 3.936 715 zł. , 

− wydatki poniesione ze środków budżetu Gminy na realizację zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym -  2.895.157 zł., 

− udział środków własnych organizacji, zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

zlecanych przez Gminę  Miasta Radomia – 1.041.558 zł. 

• „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”: 

− łączny koszt wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji organizacjom 

pozarządowym przez Gminę Miasta Radomia – 47 880 zł. , 

− wydatki poniesione ze środków budżetu Gminy na realizację zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym – 39 626 zł. , 

− udział środków własnych organizacji, zaangażowanych w realizację zadań publicznych 

zlecanych przez Gminę  Miasta Radomia – 8 254 zł. 

5. Kancelaria Prezydenta realizowała niżej wymienione priorytety Programu 

Współpracy, na które wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 74.725 zł : 

• „Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy – w tym m.in. wspomaganie techniczne, 

szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych oraz realizacja zadań 

dotyczących współpracy samorządu z obywatelskimi grupami inicjatywnymi”; 

• „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i wdrażanie programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej”. 

 

Planowana wysokość środków finansowych z budżetu Gminy i Miasta Radomia 

przeznaczonych na realizację priorytetów Programu Współpracy (...) na 2016 rok wynosiła 

8.524.720 zł . Wydatkowano kwotę 8.722.511 zł. co stanowi 102,3 % założonego planu. 
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Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:   
 

W 2016 roku 17 organizacji pozarządowych otrzymało pomoc w pozyskaniu lokali  

(w użyczenie lub najem) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej i użytkują 

je na podstawie zawartych umów. 

 
Lp. 

 
Nazwa Organizacji 
 

 
Forma udzielonej pomocy 

1 Radomskie Towarzystwo Dobroczynności        umowa najmu lokalu o pow. 22,77m2  

przy ul.1905 Roku 20 
 

2 Polski Związek Niewidomych umowa użyczenia lokalu o pow. 109,30 m2  przy 
ul. Curie Skłodowskiej 3 
 

3 Radomski Klub Sportowy Głuchych 
RADOMIG 

umowa najmu, z zastosowaniem bonifikaty, 
lokalu o pow. 69,05m2 przy ul. Domagalskiego 
13 A 
 

4 Stowarzyszenie NOWE PERSPEKTYWY  umowa użyczenia lokalu o pow. 94,26 m2  przy 
ul. Domagalskiego 13 a  
 

5 Stowarzyszenie Klub Seniora WETERAN umowa użyczenia lokalu o pow. 99,26 m2   przy 
ul. Domagalskiego 13a  
 

6 Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA  umowa użyczenia lokalu o pow. 42,77 m2  przy 
ul. Marii Gail 24/1    
                

7 Polski Związek Niewidomych umowa użyczenia lokalu o pow. 533 m2 przy ul. 
Królowej Jadwigi 15 
 

8 Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Wzajemna Pomoc” 

umowa najmu z zastosowaniem bonifikaty 
lokalu o pow. 220,42 m2 przy ul. Królowej 
Jadwigi 15  
                                              

9 Fundacja Biuro Anonimowych Alkoholików umowa użyczenia lokalu o pow. 48,32 m2 przy 
ul. Limanowskiego 60 

10 Polski Komitet Pomocy Społecznej umowa użyczenia lokalu o pow. 79,91 m2 przy 
ul. Lubońskiego 2      
                   

11 Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Przyjaźni”                     

umowa użyczenia lokalu o pow. 147,87 m2 przy 
ul. Maratońskiej (ponoszą koszty zaliczki i 
funduszu remontowego) 
                 

12 Fundacja DOBRY DUSZEK umowa użyczenia lokalu o pow. 70,35 m2 przy 
ul. Okulickiego 34 
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13 Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej                   umowa użyczenia lokalu o pow. 65 m2 przy ul. 
Okulickiego 34 
 

14 
 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny KARAN 

umowa użyczenia lokalu o pow. 229,83 m2  
przy ul. Pułaskiego 9  
 

15 Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec 76” umowa użyczenia lokalu o pow. 94,09 m2  przy 
ul. Reja 16 
 

16 Stowarzyszenie MONAR umowa użyczenia lokalu o pow. 27,41 m2 przy 
ul. Struga 57 A 

17 Stowarzyszenie Budujemy Przystań umowa użyczenia lokali użytkowych o pow. 
803,74 m2 przy ul. Wośnickiej 125 c 

 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Radomia, organizacje pozarządowe, którym 

użyczono lub wynajęto lokale, są zwolnione z ponoszenia opłat czynszu bądź udzielono im 

bonifikaty. Natomiast pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości 

organizacje ponoszą we własnym zakresie, tj. koszty wszelkich napraw, remontów, 

bieżącej konserwacji oraz opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację, co, gaz, 

telekomunikacje, wywóz nieczystości, dozór, ubezpieczenie, oraz koszty opłat podatku od 

nieruchomości. W zawartych umowach jest określany cel przeznaczenia nieruchomości, 

którego organizacja nie może zmienić, jak również oddać przedmiotu umowy innej osobie 

do używania, bez zgody Prezydenta Miasta Radomia.    

 

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Miasta Radomia  
z organizacjami pozarządowymi  

 

W ramach pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi Wydziały i Biura 

Urzędu Miejskiego realizowały następujące zadania i przedsięwzięcia: 

• Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 

− Podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na realizację zadań 

własnych Miasta; 

− Wydawanie opinii i rekomendacji dla organizacji pozarządowych w związku  

z ubieganiem się o środki zewnętrzne; 

− Organizacja imprez pn.  „Radomski Taniec Pod Gwiazdami”;  

− Organizacje, we współpracy z Komendą Policji, spotkania w celu rozpropagowania 

informatora „Bezpieczny Senior”; 
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− Zorganizowanie spotkań z osobami niepełnosprawnymi w urzędzie Miejskim w ramach 

projektu „Od samodzielności do niezależności” realizowanego przez Fundację „Równi 

wśród równych”; 

− Wspieranie działań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

− Promowanie zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w obszarze działań prozdrowotnych i społecznych na IV Pikniku 

Zdrowia; 

− Promowanie Radomskiej Karty Seniora w środowiskach osób starszych. 

• Wydział Kultury: 

− Bieżące informowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury  

o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł (administracja 

rządowa, fundacje); 

− Informowanie na bieżąco o szkoleniach dla NGO, organizowanych przez Gminę Miasta 

Radomia i inne podmioty; 

− Na prośbę organizacji, zamieszczanie w wydawanym przez Wydział Kultury 

miesięczniku RIK krótkich informacji o organizowanych, przez nich, imprezach 

kulturalnych. 

• Biuro Sportu i Turystyki: 

− Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o szczególnym znaczeniu dla miasta 

Radomia; 

− Pomoc informacyjno-szkoleniowa w wypełnianiu wniosków, pisaniu projektów  

o pozyskanie środków zewnętrznych; 

− Prowadzenie spraw organizacyjno-administracyjnych Rady Sportu przy Prezydencie 

Miasta Radomia. 

• Kancelaria Prezydenta:  

− Wspieranie organizacyjne (m.in. pomoc administracyjna, nieodpłatne udostępnianie 

pomieszczeń na działalność statutową, udostępnianie materiałów i sprzętu oraz 

urządzeń na potrzeby organizacji); 

− Współpraca w sferze programowej: planowanie oraz realizacja wspólnych 

przedsięwzięć (konferencje, szkolenia, warsztaty); 

− Informowanie organizacji pozarządowych o źródłach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych; 

− Promocja działalności pożytku publicznego i podmiotów działających w tym obszarze; 

− Pomoc organizacjom pozarządowym w publikowaniu informacji w mediach; 
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− Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych; 

− Poradnictwo oraz konsultacje; 

− Pomoc w zakładaniu organizacji pozarządowych; 

− Tworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych. 

Istotnymi dla współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami i innymi podmiotami 

pozarządowymi są działania prowadzone przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych  

w Radomiu: 

Centrum Organizacji Pozarządowych  
 

Referat Centrum Organizacji Pozarządowych Kancelarii Prezydenta działa w systemie 

dwuzmianowym i jest czynny w godz. od 730 do 1900. W lipcu i sierpniu w godz. 7.30 – 15.30. 

Centrum ma na celu tworzenie warunków do powstawania, funkcjonowania oraz rozwoju 

obywatelskich grup inicjatywnych i radomskich organizacji pozarządowych działających na 

rzecz mieszkańców Radomia i pełni funkcje: 

• wspierającą działalność statutową organizacji pozarządowych: w tym poradnictwo,  

a także udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z funkcjonowaniem 

sektora pozarządowego, prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe 

itp.; 

• inkubacyjną: udostępnianie pomieszczeń na spotkania w ramach działalności inicjatywnej, 

statutowej, na akcje społeczne, szkolenia, imprezy okolicznościowe itd., prowadzenie 

skrzynek kontaktowych, skrytek na dokumenty i udostępnianie adresu Centrum do 

korespondencji; 

• edukacyjno–szkoleniową i informacyjną: udzielanie porad z zakresu zakładania  

i funkcjonowania organizacji, porad prawnych, księgowych, informatycznych, z obszaru 

BHP oraz pomoc z zakresu rozliczania dotacji; organizacja szkoleń, konferencji, 

warsztatów oraz bieżące informowanie o możliwościach nieodpłatnego podnoszenia 

wiedzy i kompetencji osób skupionych w NGO;  

• techniczną: udostępnianie sprzętu, w tym komputerów z dostępem do Internetu, 

drukarki, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego itp.;  

• promocyjno – wizerunkową: promocja działalności grup inicjatywnych, organizacji 

pozarządowych i wolontariatu; kampanie „1 % dla NGO”; propagowanie i popularyzacja 

„dobrych praktyk”; kiermasze świąteczne Warsztatów Terapii Zajęciowych i placówek 

skupiających osoby niepełnosprawne. 

 

 

oraz
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Najważniejsze działania Centrum : 

1.Poradnictwo Pro Bono: 

W roku sprawozdawczym prowadzone były nieodpłatne porady oraz konsultacje dla 

radomskich organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych z zakresu przepisów prawa oraz 

finansów i  księgowości. 

 Porady i konsultacje prawne Pro Bono dla radomskich organizacji pozarządowych i grup 

inicjatywnych udzielają w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych prawnicy z Kancelarii 

Prawa Gospodarczego Radcy Prawnego Kazimierza Wlazło w każdy wtorek, w godz. 15.30-

17.30. Udzielono ponad 50 takich porad. Dotyczyły one m.in. spraw związanych z procedurą 

rejestracyjną organizacji, przygotowaniem statutu, formularzy rejestrowych, uzyskaniem 

statusu organizacji pożytku publicznego, zmianą składu zarządu organizacji, wprowadzeniem 

zmian w statucie organizacji. Inne sprawy dotyczyły m.in. zbycia majątku trwałego 

stowarzyszenia, likwidacji organizacji, zatrudniania osób w stowarzyszeniu, rozszerzenia 

działalności organizacji, przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w zarejestrowane w KRS.  

Prowadzono również bezpłatne porady księgowe dla radomskich organizacji 

pozarządowych. Porady księgowe udzielane były przez pracownika Kancelarii Prezydenta  

w czwartki w godz. 13.30-15.30. Porady dotyczyły m.in. polityki rachunkowości w organizacji, 

prowadzenia księgowości i spraw finansowych, działalności odpłatnej i nieodpłatnej,  podatku  

VAT i podatku dochodowego, wystawiania faktur, rozliczenia projektu unijnego oraz 

sprawozdań finansowych. 

Ponadto, radomskie organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne korzystały ponad 300 

razy z porad, informacji i instruktaży udzielanych przez pracowników Centrum, a dotyczących 

szerokiego zakresu spraw związanych z zakładaniem oraz funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych, a także tworzeniem projektów w ramach otwartych konkursów ofert czy 

pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozliczania dotacji. 

W ramach współpracy z Fundacją Academia Iuris, w Centrum Organizacji Pozarządowych, 

prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo prawne na rzecz niezamożnych mieszkańców 

Radomia. Porad i konsultacji udzielają wolontariusze Fundacji. Pracownicy Centrum 

zapewniają obsługę organizacyjno-techniczną tego przedsięwzięcia. W roku 2016 udzielono 

380 porad prawnych. W zakresie prowadzanego poradnictwa mieszkańcy zgłaszali sprawy   

natury prawnej, z którymi sami nie potrafili sobie poradzić. Wśród nich dominowały problemy 

związane z postanowieniami spadkowymi, małżeńskimi zagadnieniami majątkowymi, 

alimentacją i rozdzielnością majątkową, przemocą domową, roszczeniami bankowymi 

względem dłużników, odszkodowaniami powypadkowymi, z zakresu prawa karnego,  pracy 
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i bezrobocia, świadczeń z pomocy społecznej jak również z zakresu prawa lokalowego, 

dotyczące praw osób niepełnosprawnych oraz związane ze służbą zdrowia. 

2.Usługi świadczone przez Centrum Organizacji Pozarządowych:  

Zasady korzystania z usług Centrum reguluje „Regulamin korzystania z usług Referatu 

Organizacji Pozarządowych w Radomiu przy ul. A. Struga 1” . 

Radomskie organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne korzystały ponad 500 razy  

z zasobów Centrum: sali konferencyjnej i sali komputerowej, sprzętu (kopiarki, komputera, 

drukarki) oraz porad, informacji i instruktaży udzielanych przez pracowników Centrum  

a dotyczących szerokiego zakresu spraw związanych z zakładaniem oraz funkcjonowaniem 

organizacji pozarządowych. Ponadto, w związku z zawartymi umowami użyczenia, Centrum 

przyjęło i przekazało organizacjom pozarządowym 516 szt. korespondencji.  

Z usług Centrum  w roku 2016 korzystało 30 grup inicjatywnych, z czego znaczna część 

zarejestrowała swoją działalność. 

Z niżej wymienionymi 23 organizacjami obowiązywały umowy użyczenia dot. 

udostępnienia adresu i stałego korzystania z zasobów Centrum: 

• Związek Strzelecki, 

• Stowarzyszenie  „Mosty do Zatrudnienia”, 

• Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi 

Ekspresowej S-12, 

• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Aktywni Razem”, 

• Stowarzyszenie Wandy Ryszewskiej, 

• Fundacja „Chcę i Mogę”, 

• Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób Niepełnosprawnych „SCHRON”, 

• Towarzystwo Komunikacji Międzykulturowej, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt  „4 Łapy”, 

• Fundacja Musica Mundana, 

• Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 

• Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „GAMBIT” , 

• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Radomiu, 

• Stowarzyszenie Stomijne „ ILE KOLORU”, 

• Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”, 

• Stowarzyszenie zwykłe „Solidarność Polskich Rodzin”, 

• Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Razem”, 

• Stowarzyszenie „Na Prostej”, 
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• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”, 

• Fundacja „PROFESJONALNI AKTYWNI QLTURALNI MŁODZI”, 

• Stowarzyszenie „Po Drugiej Stronie Lustra”, 

• Klub Sportowy „RADOMKA”, 

• Związek Stowarzyszeń Koalicja Organizacji Pozarządowych. 

Ponadto, 11 grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych korzystało z adresu Centrum  

w oczekiwaniu na zarejestrowanie lub dokonanie zmiany adresu w KRS.  

3. Szkolenia dla organizacji pozarządowych: 

 W 2016 r. przeprowadzono 12 spotkań szkoleniowych dla organizacji pozarządowych,  

w których udział wzięło 182 osoby. Tematy szkoleń: 

1. „Podatki, rachunkowość oraz sprawozdawczość finansowa w NGO”, 

2. „Praktyczne aspekty nowelizacji prawa III sektora 2015/2016”, 

3. „Nowe technologie pracy III sektora”, 

4. „Kreowanie wizerunku NGO”, 

5. „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych a perspektywy finansowej 2014 -

2020”, 

6. „ Obsługa generatora wniosków”, 

7. „ Fundraising dla NGO”, 

8. „Jak zaplanować, napisać i zrealizować młodzieżowy projekt międzynarodowy”, 

9. „Jak skutecznie uzyskiwać 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych” (warsztaty 

dla organizacji pożytku publicznego), 

10. „Zasady i przepisy dotyczące organizowania i prowadzenia wolontariatu”, 

11. „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa NGO oraz rozliczenia z fiskusem”, 

12. szkolenia dla członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu  

z Organizacjami Pozarządowymi z zakresu funkcjonowania i działalności Zespołu (dwa 

spotkania warsztatowe). 

Szkolenia miały na celu m.in.: 

•  pogłębienie wiedzy i kompetencji liderów oraz członków organizacji pozarządowych, 

• aktywizację radomskiego sektora pozarządowego w zakresie pozyskiwania środków  

z funduszy zewnętrznych, 

• poprawy funkcjonowania radomskich organizacji pozarządowych, 

• mobilizacja środowiska NGO do konstruowania i realizacji projektów opartych na wiedzy  

i kompetencjach oraz wspieranych dobrymi praktykami i środkami funduszy unijnych. 
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4. Kampania Prezydenta Miasta Radomia pn. „ Zaprocentuj dla Radomia” 

Celem kampanii było zwiększenie zaangażowania mieszkańców Radomia na rzecz 

przekazania organizacjom pozarządowym 1% swojego podatku dochodowego,  

ze szczególnym uwzględnieniem radomskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych 

do otrzymania tych kwot. 

W Radomiu uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 

rok 2015 było 35 organizacji oraz 11 oddziałów i kół terenowych organizacji o zasięgu 

ogólnokrajowym. Zakres działań, podejmowanych przez te organizacje, dotyczył wielu 

dziedzin życia społecznego, takich jak: wpieranie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 

problemom społecznym, szeroko pojęta edukacja, a także ochrona i promocja zdrowia oraz 

szereg innych. 

Władze Radomia organizowały system zachęt dla osób przekazujących 1% podatku dla 

radomskich organizacji pożytku publicznego. Jedną z nich było uruchomienie  

po raz 7 w Centrum Organizacji Pozarządowych bezpłatnej pomocy wolontariusza  

w rozliczaniu PIT. W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 316 podatników, 

którzy przekazywali 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. 

Ogólna kwota jaką przy pomocy Centrum mieszkańcy Radomia przekazali na rzecz organizacji, 

wyniosła 4.854,20 zł. Mieszkańcy Radomia najchętniej oddawali swój 1% podatku na: 

Hospicjum Królowej Apostołów, Caritas Diecezji Radomskiej , Radomskie Towarzystwo Opieki 

nad Zwierzętami. 

W ramach kampanii, Referat Centrum Organizacji Pozarządowych opracował  

i dystrybuował, wydane ze środków Gminy, publikacje: m.in. ulotki i plakaty zawierające 

wykazy radomskich podmiotów posiadających status OPP. Plakaty zamieszczono na tablicach 

informacyjnych Urzędu Miejskiego, Urzędach Skarbowych oraz na przystankach 

autobusowych. Dodatkowo, w wielu instytucjach udostępniono ulotki z apelem Prezydenta 

wraz z wykazem i numerem KRS organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 %, oraz 

poprzez organizację konferencji prasowej, spotkań z przedstawicielami III sektora, a także 

drogą komunikatów radiowych i telewizyjnych. Ponadto, w siedzibie Centrum udostępniano 

materiały promocyjne poszczególnych organizacji. 

6. Konkurs „Radom obywatelski”: 

W roku 2016 ogłoszono i rozstrzygnięto Konkurs „Radom Obywatelski”, który obejmował 

3 kategorie: 

• Kategoria „Dobre Praktyki” - w ramach której promowane były najlepsze przedsięwzięcia  

z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia przez organizacje 

pozarządowe.  
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• Kategoria „Dobroczyńca Roku” (dla osoby fizycznej) – w ramach której nagrodzone zostało 

społeczne zaangażowanie osób, które wspierają działalność organizacji pozarządowych,  

są ich członkami lub wolontariuszami, jak również osób, które same realizowały 

inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. 

• Kategoria „Darczyńca Roku” (dla osoby prawnej) – w ramach której nagrodzone zostały 

zgłoszone do konkursu firmy, przedsiębiorstwa itp., które w swojej działalności wspierają 

najbardziej potrzebujących: zarówno organizacje pozarządowe, jak i mieszkańców 

Radomia. 

W kategorii „Dobre Praktyki” główną nagrodą był laptop, zaś wyróżnieni otrzymali tablety. 

Kategorie konkursowe „Dobroczyńca Roku” i „Darczyńca Roku” mają znaczenie prestiżowe, 

laureaci są nagradzani statuetkami i dyplomami. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła 

Konkursu. 

7. Festiwal twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych: 

Radomski Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych był wydarzeniem  

promującym talenty i umiejętności osób niepełnosprawnych w różnym wieku.  Obejmował 

różne kategorie twórczości artystycznej, w tym między innymi tańca, śpiewu, malarstwa, prac 

ręcznych czy małych form teatralnych. W tej edycji udział wzięło 190 osób, zgłoszonych przez 

18 podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacje 

pozarządowe, Środowiskowe Domy Samopomocy, placówki oświatowe oraz Dom Pomocy 

Społecznej: Stowarzyszenie Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem Downa „Opatrzność”, 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” (Niepubliczne Przedszkole  

i Środowiskowy Dom Samopomocy), Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci 

Niedosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół Specjalnych i Placówek 

Oświatowych, Zespół Szkół Specjalnych nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Kuźnia Artystyczna MOK „Amfiteatr”, Stowarzyszenie 

„Karuzela”, „Stowarzyszenie Budujemy Przystań”, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza 

oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez następujące organizacje: Polski Związek 

Niewidomych, Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„START”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja”, Polski 

Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjnym „Do 

Celu”. Uczestnikami Festiwalu było ponad 600 osób. 
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8. Kiermasze wyrobów terapii zajęciowej:  

Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest również 

promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku rodzimych organizacji 

pozarządowych. Takimi działaniami jest organizacja kiermaszów wyrobów terapii zajęciowej. 

Wydarzenia te mają na celu promocję działalności organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów ukierunkowanych na osoby najbardziej potrzebujące. Dochód ze sprzedaży 

wyrobów jest w całości przekazany na zakup materiałów do prowadzenia dalszej terapii 

podopiecznych. Kiermasze świąteczne warsztatów terapii zajęciowej organizowane są od 

dziewięciu lat, dwukrotnie w ciągu roku: z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej 

Nocy. Jest to wielka prezentacja aktywności i talentów ich uczestników. W wiosennym 

kiermaszu swoje prace prezentowało 15 organizacji, natomiast w zimowym – 16. 

9. Piknik NGO  

Piknik NGO, to coroczne spotkanie członków wszystkich, działających w Radomiu, 

organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządu. Piknik był okazją do wymiany 

doświadczeń, integracji oraz rozmów o wspólnej pracy samorządu i NGO. Był to już siódmy 

piknik NGO, w którym udział wzięło ok. 270 osób. 

10. Spotkanie wigilijne władz miasta z organizacjami pozarządowymi:  

Spotkanie wigilijne władz miasta z organizacjami pozarządowymi, to coroczna uroczystość 

odbywająca się przed świętami Bożego Narodzenia. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 

osób: przedstawiciele radomskich organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej, 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz inne zaproszone osoby. Spotkanie było okazją do 

omówienia działań związanych z III sektorem. W ramach tegorocznego spotkania członkowie 

Radomskiej Rady Seniorów II kadencji otrzymali z rąk Prezydenta nominacje. Wręczono 

również medale i odznaczenia Prezydenta Miasta Radomia osobom zasłużonym w pracy na 

rzecz lokalnych społeczności. 

11. Ponadto, w ramach funkcjonowania Centrum organizowano i prowadzono: 

• Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia  

z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok”.  

• Monitoring i sprawozdawczość z zakresu współpracy Gminy Miasta Radomia  

z organizacjami pozarządowymi. 

• Internetowy system informacji o działalności Centrum Organizacji Pozarządowych;  

o konkursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych również przez inne podmioty,  

a skierowanych do NGO. 
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• Bieżące monitorowanie i sporządzanie „Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów 

pozarządowych działających na terenie miasta Radomia”. 

• Nabór i wybory członków Radomskiej Rady Seniorów. 

• Posiedzenia organów opiniująco – doradczych: Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy 

Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Radomskiej Rady Seniorów. 

• Pomoc organizacjom pozarządowym w przygotowaniu i składaniu ofert na realizacje zadań 

publicznych, w tym za pośrednictwem generatora wniosków. 

Dodatkowo, Centrum brało udział: 

• w organizacji i przebiegu głosowania na rzecz Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok; 

• w organizacji XII Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych; 

• w przygotowaniu projektu „Program wsparcia i rozwoju wspólnot społeczności lokalnych  

w Radomiu”. 

Ewaluacja idei funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych: 

• Wzmacnia rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez m.in. udzielanie pomocy 

inicjatywnym grupom obywatelskim oraz „młodym” organizacjom, a także dostarczanie 

informacji  mieszkańcom Radomia; 

• Stymuluje współpracę sektorową; 

• Tworzy warunki budowania sieci współpracy między samymi organizacjami; 

• Jest miejscem inkubacji inicjatyw obywatelskich; 

• Promuje działalność i podnosi rangę sektora NGO (kampanie dot. 1%; promocja realizacji 

zadań publicznych; nagradzanie najbardziej aktywnych NGO i inne); 

• Kreuje świadomość prawnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji (szkolenia, 

doradztwo; poradnictwo prawne i inne); 

• Rozszerza zakres wiedzy i kompetencji członków organizacji; 

• Poprzez działania informacyjne i edukacyjne, w zakresie aplikowania o uzyskanie wsparcia 

finansowego realizowanych zadań, wpływa na poprawę kondycji organizacyjnej  

i finansowej NGO; 

• Monitoruje dynamikę rozwoju trzeciego sektora.   

 
Kancelaria Prezydenta - Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta 

 
Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Kancelarii Prezydenta współpracuje 

z organizacjami pozarządowymi przy działaniach związanych z promocją miasta (m.in. 

współorganizuje Obchody 40. rocznicy Radomskich Protestów Robotniczych Czerwiec ’76, 
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współpracuje przy okazji wydarzeń miejskich np. „Witryna Radomskich Buntów” oraz podczas 

„Kiermaszu świątecznego na Rynku”).   

Wspomaga technicznie wydarzenia organizowane przez organizacje pozarządowe                             

m.in. poprzez udostępnianie pomieszczeń, bannerów i roll-upów miejskich, jak również 

przekazuje materiały promocyjne miasta i nagrody na wydarzenia, nad którymi Honorowy 

Patronat objął Prezydent Miasta Radomia.  

Wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizuje projekty wydawnicze, opiniuje 

projekty, w których wykorzystany został logotyp miasta oraz na rzecz Centrum Organizacji 

Pozarządowych współtworzy zaproszenia i plakaty. Prowadzi procedurę dot. wniosków  

o przyznanie medali i dyplomów osobom zasłużonym w strukturze organizacji pozarządowych. 

Współpracę Kancelarii Prezydenta z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

udzielania patronatów Prezydenta Miasta Radomia nad przedsięwzięciami realizowanymi 

przez trzeci sektor przedstawiono szczegółowo w poniższej tabeli: 

Lp. Organizacja/ Instytucja Nazwa przedsięwzięcia 
 

1. Fundacja Polska Rada Stanowa Rycerzy 
Kolumba 
 

Koncert charytatywny zespołu „RAZ DWA 
TRZY” 

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Radom 
 

Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia 
Walki z Cukrzycą 

3. Diecezjalny Instytut Akcja Katolicka Radom  Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji 
Patriotycznej 

4. Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK 
 

IX Bieg Kazików 

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Hubala”  
w Radomiu 

I Turniej Piłki Siatkowej Old Boy o Puchar 
Przyjaciół Szkoły „Hubala” 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy w Radomiu 
 

XV- lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

7. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
Region Radom 

IV  Otwarte Mistrzostwa Polski 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji               
w tenisie stołowym 

8. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi 
Radomskiej  
 

XX edycja Konkursu „Granitowy Tulipan ” 
XXV- lecie Izby Przemysłowo-Handlowej ZR 

9. Stowarzyszenie Inżynierów I Techników 
Komunikacji RP Oddział Radom 

III Kongres Ekspertów Samochodowych 

10. Parlament Młodzieży Miasta Radomia 
 

III Forum Samorządów Uczniowskich 

11. Stowarzyszenie „KARUZELA” Obchody Światowego Dnia Wiedzy                            
o Autyzmie 

12. Radomska Rada Federacji Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Naczelnej 
Organizacji Technicznej 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
Techniczna  pt. „Problematyka 
funkcjonowania i rozwoju branży metalowej 
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w Polsce.  Automatyzacja procesów 
produkcyjnych” 

13. Stowarzyszenie GRAMY RAZEM 
 

Turniej Piłkarski „ Gdyby nie Radom…” 

14. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Zarząd Oddziału Powiatowego w 
Radomiu 

Eliminacje miejsko-powiatowe do XXXIX 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pt. „Młodzież zapobiega pożarom” 
 

15. Stowarzyszenie Amazonki Dana Konferencja „Amazonki dla zdrowia kobiet” 
wraz z obchodami 20-lecia Stowarzyszenia 
Amazonki-Dana 

16. Radomskie Stowarzyszenie Sportowe 
GAMBIT 

XIX Królewski Gambit Radomia-
Międzynarodowy Turniej Szachowy im. red. 
Jacka Żemantowskiego 

17. Automobilklub Rzemieślnik  
 

Grand Prix Polski Pojazdów Zabytkowych 

18. Stowarzyszeni na rzecz wspierania rodzin 
„Nowe Perspektywy” 
 

III Radomski Festiwal Biegowy „W Parku 
Południe” 

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary  
 

Konkurs fotograficzny Radomskie Sacrum 

 

20. 

 
Radomski Okręgowy Związek Lekkiej 
Atletyki 

Ogólnopolski Meeting Młodzików SZUKAMY 
OLIMPIJCZYKÓW 
Otwarte Mistrzostwa Radomia w lekkiej 
atletyce 

21 NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej   27. Międzynarodowy Wyścig Kolarski  
„Solidarności” i „ Olimpijczyków” 

22. Radomskie Stowarzyszenie Prawników Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Prawników i Pracowników Ministerstwa 
Sprawiedliwości 

23. Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK VIII Biegowe Grand Prix Radomia-Biegiem                            
po Radomiu 

24. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA  
w Radomiu 
 

Siedemnasta Radomska Gala Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 

25. Radomskie Towarzystwo Motocyklowe V/VI Runda Mistrzostw Polski w Cross Country 
oraz V/VI Runda Pucharu Polski w Cross 
Country 

26. Stowarzyszenie Radomski Klub Tenisowy 
RETURN 

Ogólnopolski Turniej do lat 10 z cyklu  
„Tenis 10” 

27. Stowarzyszenie FILMFORUM 9.Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 
„Kameralne Lato” 

28. Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-
Ukraińsko-Słowackiej 

Zbiórka książek dla Polonii 

29. Radomskie Towarzystwo Motocyklowe 
 

IX Radomska Wiosna Motocyklowa 

30. Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka V edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Koszykówki Radom Basket Cup 

31. Klub Sportowy ROSA SPORT Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski 
Kadetów U-16 w koszykówce mężczyzn 
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32. Pedagodzy Uliczni Caritas Diecezji 
Radomskiej 

IX Turniej Piłkarski „Dzikich Drużyn” z okazji 
Dnia Dziecka 

33. Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa 
 

Zdrowy Radom. Festyn Promocji Zdrowia 

34. PTTK Oddział Miejski LXII Ogólnopolski Nocny Górski Rajd 
Świętokrzyski 

35. Radomski Klub Tenisowy RETURN Międzynarodowy Turniej Kadetów  
„Radom CUP 2016” 

36. Małopolskie Stowarzyszenie Darta Otwarte Mistrzostwa Radomia w Steel Dart -
Winmau Dart Cup 

37. Radomskie Stowarzyszenie Sportowa „40” V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 
Radomskiego Stowarzyszenia Sportowa „40” 

38. Caritas Diecezji Radomskiej Festyn z okazji Dnia Dziecka dla 
Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas 

39. Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Radom   
 

Radomska Symfonia Serc 

40. Stowarzyszenie „Nasze Ustronie” 
 

„Potańcówki na Ustroniu” 

41. Klub Motocyklowy The IRONS MC „Motoserce-Krew Darem Życia- 
Podziel Się Nią” 

42. Klub Sportowy „ROSA-SPORT” Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Kadetów 
U-16 w koszykówce mężczyzn 

43. Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik -18” II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Summer 
Młodzik Cup dla rocznika 2007 

44. Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział Radomski 

Obchody Jubileuszu 95-lecia Oddziału 
Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego  

45. Uczniowski Klub Sportowy „MŁODZIK-18” II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Summer 
Młodzik Cup dla rocznika 2006 

46. Fundacja „Chcę i Mogę” 
 

Projekt „Szczęśliwa Rodzina” 

47. Towarzystwo Sportów Walki Marga 
 

Dragon ’s Den Cup 

48. Stowarzyszenie Budujemy Przystań 
 

Tetrotrip Europa 

49. Związek Kynologiczny w Polsce Oddział 
Radom 

Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich- Radom 
2016 

50. Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy 
„VICTORIA” 
 

FORUM ABSTYNENCKIE Z OKAZJI 30-LECIA 
K.A.W.P. „VICTORIA” 

51. Stowarzyszenie „GRAMY RAZEM” Memoriał Kazimierza Bukowskiego 

52 Fundacja Promocji Kultury „W To Mi Graj” Druga Strona Ulicy 

53. Automobilklub Radomski „Sporty Motorowe na Mazowszu” 

54. Fundacja Ars Antiqua Radomiensis Jubileusz XX Międzynarodowego Festiwalu  
Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia 

55. Fundacja Krzewienia Edukacji Kulturalnej  
„Otwórz Serce” 
 

„Królewna Śnieżka i Siedmiu Gnomów” 
widowisko artystyczne 
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56. Radomskie Towarzystwo Motocyklowe MOTORIRONMAN RADOM 2016 

57. Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Naczelnej 
Organizacji Technicznej 
 

XXVIII Radomskie Dni Techniki-krajowe  
i regionalne inteligentne specjalizacje 

58. Stowarzyszenie Amazonki-Dana Marsz Życia i Nadziei 

59. Bokserskie Towarzystwo Sportowe 1926 
„Broń” Radom 

Festiwal Sportów i Sztuk Walki 

60. Radomskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami 
 

Październik miesiącem pomocy dla Zwierząt 

61. Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami  
i Pastorałkami pod hasłem „W hołdzie Ks. 
Bp. Janowi Chrapkowi” 

XVIII Radomskie Spotkania z Kolędami  
i Pastorałkami- eliminacje do XXIII 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd                            
i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika w Będzinie 

62. Stowarzyszenie Artystów Plastyków  
i Miłośników Sztuki „paRTja” 
 

Ogólnopolska Wystawa Sztuki Biennale-44 
Salon Zimowy 

63. Stowarzyszenie WIOSNA Szlachetna Paczka 

64. Związek Kynologiczny w Polsce Oddział 
Radom 
 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych Grupy II, 
III,IV i IX FCI 

65. Radomskie Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami 

Wystawa-zdjęcia zwierząt przebywających  
w radomskim Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt 

66. Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK-14” Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Dzieci i Młodzieży o Puchar Prezydenta Miasta 
Radomia 

67. Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik-18” Cykl Turniejów Halowej Piłki Nożnej  
„Młodzik Cup 2016” 

68. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” I Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Junior Cup 
Rocznik 2009  

69. Akademia Sportu Radomiak III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy AS 
Radomiak Kids Cup 

70. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”  
w Radomiu 
 

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza 

71. Polskie Stowarzyszenie Jazzu 
Tradycyjnego Cafe Jazz Festiwal Radom 

II Międzynarodowy Cafe Jazz Festiwal 

72. Klub Sportowy RADOMKA Turniej Mikołajkowy- III Rzut 
Międzypowiatowy Ligi Siatkówki Chłopców                 
i Dziewcząt 

73. Radomskie Stowarzyszenie Sportowe 
Centrum 

Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej Centrum Cup 

74. Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 
Oddział w Radomiu 

XVI Regionalny Konkurs Wiedzy o Kulturze 
Ziemi Radomskiej 
 

75. Radomskie Centrum Siatkarskie III Turniej Młodzików Mazowiecko-
Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej –
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Sezon 2016/2017 

76. Klub Sportowy- „Zamłynie-ZA Kombud S.A.” XII Ogólnopolski Memoriał Halowej Piłki 
Nożnej Seniorów im. Tadeusza Pawełka 

77. Klub Sportowy- „Zamłynie-ZA Kombud S.A.” XI Ogólnopolski Memoriał Halowej Piłki Nożnej 
Juniorów i Juniorów Młodszych im. dr Jacka 
Narożnika 

78. Klub Motocyklowy The IRONS MC „Motoserce - Krew Darem Życia - Podziel Się  
Nią” (2017) 

 

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu 

z organizacjami pozarządowymi 

 

W 2016 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, udzielono dofinansowania na realizacje zadań z zakresu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych następującym organizacjom pozarządowym: 

 

Nazwa Organizacji Zadanie 
Przyznano 
dofinansowanie ze 
środków PFRON 

Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna 
 

Wycieczka autokarowa R-m-
Biskupin-Gniezno-Toruń-Radom 

8.500,00 

Dni Seniora „Życie zaczyna się po 
50-tce” 

1.000,00 

  
9.500,00  

Polskie Towarzystwo Walki z 
Kalectwem Koło Rodziców Dzieci  
z Niepełnosprawnością Ruchową 
„Pomocna Dłoń”  

Wycieczka w góry 14.000,00 

 
 14.000,00 

Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Diecezji 
Radomskiej  

Wycieczka –Pieniny 9.000,00 

  9.000,00 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział Radom 

 
Wycieczka- ”Kotlina Kłodzka '' 11.000,00 

  11.000,00 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Odział Rejonowy  
w Radomiu 

Wycieczka szkoleniowo-
edukacyjno-krajoznawcza 
Wałbrzych i okolice 

12.000,00 

  12.000,00 

Stow. Amazonki -Dana  Wycieczka integracyjna nad morze 12.000,00 
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12.000,00 

Radomski Klub Kultury Sportu  
i Turystyki Niewidomych  
i Słabowidzących 

Bieszczady-Solina ''Żagle'' 2.775,09 

Jastarnia ''Warcaby'' 2.224,91 

  5.000,00 

Radomski Klub Sportowy Głuchych 
„RADOMIG” Radom  

Festyn z okazji Dnia Głuchych 1.682,00 

Eliminacje Mistrzostwa Polski 
Niesłyszących w siatkówce 
mężczyzn 

2.318,00 

  4.000,00 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „RAZEM” 

Spotkanie świąteczno-
wigilijne(jasełka) 

5.000,00 

Spartakiada sportowa 5.000,00 

  10.000,00 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Zarząd Koła Dzieci  
i Młodzieży 

Wyjazd integracyjno-edukacyjny do 
Białki Tatrzańskiej  

10.000,00 

  10.000,00 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niewidomym i Niedowidzącym 
„Nadzieja” 

Wycieczka 6.100,00 

Piknik „Jesteśmy artystami” 1.800,00 

„Święto Rodziny” 2.100,00 

  10.000,00 

Stowarzyszenie Wandy 
Ryszewskiej 

Wyjazd do Trójmiasta 7.500,00 

  7.500,00 

Stowarzyszenie „Karuzela” 

Festyn dla rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne 

4.654,23 

5.345,77 
Spływ kajakowy  

  10.000,00 

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Wzajemna Pomoc” Wycieczka na Podlasie 7.000,00 

   
Dział Pracy Socjalnej/Zespół Pomocy Rodzinie i Organizowania Społeczności Lokalnej  

w 2016 roku nawiązał współpracę pozafinansową z następującymi organizacjami 

pozarządowymi: 

1. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”- współpraca w zakresie organizacji XIII 

Radomskich Dni Godności (19 -21 maja) - trzydniowej ogólnomiejskiej imprezy mającej na 

celu integrację osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta, współpraca przy 

organizacji imprez okolicznościowych oraz prowadzeniu Punktu Konsultacyjno – 
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Informacyjnego dla mieszkańców osiedla socjalnego przy ul. Marii Gajl, wsparcie 

mieszkańców przy realizacji projektu „Nasze Miejsce” w ramach FIO Mazowsze Lokalnie 

2016; 

2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” - Warsztat 

Terapii Zajęciowej - współpraca w zakresie organizacji XIII Radomskich Dni Godności (19 -

21 maja); 

3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  

w Radomiu – Warsztat Terapii Zajęciowej - współpraca w zakresie organizacji XIII 

Radomskich Dni Godności (19 -21 maja);  

4. Stowarzyszenie Kajakarzy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Radomiu - 

współpraca w zakresie organizacji XIII Radomskich Dni Godności (19 -21 maja), współpraca 

na rzecz osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Klubie Osób Niepełnosprawnych 

prowadzonego przez MOPS w partnerstwie z MOK Amfiteatr; 

5. Stowarzyszenie Animatorów Społecznych „Klaudyny” z siedzibą w Kowali - współpraca  

w zakresie organizacji XIII Radomskich Dni Godności (19 -21 maja);  

6. Stowarzyszenie „Karuzela” - współpraca w zakresie organizacji XIII Radomskich Dni 

Godności (19 -21 maja);  

7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” - współpraca w zakresie 

organizacji XIII Radomskich Dni Godności (19 -21 maja);  

8. Środowiskowo - Lekarskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - współpraca                  

w zakresie organizacji XIII Radomskich Dni Godności (19 -21 maja);  

9. Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza – współpraca dotycząca prowadzenia Punktu 

Konsultacyjno – Informacyjnego oraz organizacji imprez okolicznościowych dla społeczności 

lokalnej osiedla, spotkań obywatelskich, a także organizacji czasu wolnego (wycieczek) dla 

dzieci zamieszkujących na osiedlu socjalnym; 

10. Stowarzyszenie Słoneczny Dom – współpraca w oparciu o umowę o partnerstwie  

z tut. Ośrodkiem w zakresie realizacji projektu „Przystań – miejscem wsparcia dla dziecka  

i rodziny” finansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu 

prowadzone były działania na rzecz społeczności lokalnej z ul. Wernera 8; 

11. Radomski Bank Żywności – wsparcie mieszkańców osiedli socjalnych i działających tam 

Stowarzyszeń przy dystrybucji żywności;  

12. Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna – promocja wolontariatu, współpraca poprzez 

działalność wolontariuszy z Klubu Wolontariusza „Przyjaciele” działającego przy tut. 

Ośrodku na rzecz Stowarzyszenia; 
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13. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Radom – Miasto im. St. 

Wernera – współpraca przy organizacji festynu dla dzieci w Publicznym Gimnazjum nr 13 

oraz Pikniku Integracyjno – Rozrywkowego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  

i ruchową w Ośrodku Harcerskim Hufca ZHP Radom – Miasto w Rajcu Poduchownym; 

14. Caritas Diecezji Radomskiej – współpraca przy organizacji festynów rodzinnych dla 

mieszkańców osiedli: Gołębiów I, Nowej i Starej Woli Gołębiowskiej, Rajca oraz osiedla 

socjalnego przy ul. Marii Gajl, a także przy organizacji spotkania wigilijnego  

i wielkanocnego dla osób samotnych i potrzebujących oraz balu karnawałowego dla dzieci. 

Ponadto wsparcie potrzebujących mieszkańców przy dystrybucji żywności;  

15. Stowarzyszenie im. O. Pio – współpraca przy organizacji festynów rodzinnych oraz działań 

w ramach Centrum Aktywności Lokalnej na rzecz Miasta Kazimierzowskiego;   

16. Klub Abstynentów Wzajemnej pomocy „Victoria” - przedstawiciele stowarzyszenia 

prowadzili spotkania grupy edukacyjnej dla osób z problemami alkoholowymi działającej 

przy Zespole Pracy Socjalnej nr 6; 

17. Stowarzyszenie MONAR – przedstawiciel stowarzyszenia prowadził prelekcje dla członków 

grupy edukacyjnej dla rodziców wychowujących dzieci w wieku szkolnym działającej przy 

Zespole Pracy Socjalnej Nr 6; 

18. Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna – współpraca przy organizacji Balu Karnawałowego dla 

dzieci, Pikniku Rodzinnego oraz spotkania integracyjnego dla osób po 50 roku życia; 

19. Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej – współpraca przy organizacji festynów rodzinnych 

oraz spotkania opłatkowego dla osób samotnych;  

20. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci” - współpraca 

przy organizacji Integracyjnego Balu Karnawałowego dla dzieci; 

21. Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” - współpraca przy organizacji Pikniku Rodzinnego 

oraz spotkania integracyjnego dla osób po 50 roku życia, pomoc przy organizacji rajdów 

rowerowych dla dzieci; 

22. Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” - współpraca przy 

tworzeniu świetlicy terapeutycznej dla dzieci oraz przygotowania spotkania 

wielkanocnego  i bożonarodzeniowego dla samotnych i potrzebujących mieszkańców 

osiedla Południe; 

23. Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych. Stowarzyszenie Ogólnopolskie. Oddział  Radom – 

wsparcie potrzebujących mieszkańców przy dystrybucji żywności;  

24. Fundacja Dobry Duszek - wsparcie potrzebujących mieszkańców przy dystrybucji żywności;  
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25. Caritas Pallotyńska - wsparcie potrzebujących mieszkańców przy dystrybucji żywności, 

pomoc przy organizacji czasu wolnego dla dzieci – zabawy tematyczne: „zabawy  

z grillowaniem”, „kontakt z przyrodą”; 

26. Oddział Fundacji Jesus Christ Security Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Radomiu - wsparcie potrzebujących mieszkańców przy dystrybucji żywności; 

27. Stowarzyszenie „Mieszkańców z Mroza”- wsparcie potrzebujących mieszkańców przy 

dystrybucji żywności, pomoc przy organizacji zabawy choinkowej dla dzieci z osiedla 

socjalnego, festynu rodzinnego, turnieju sportowego; 

28. Stowarzyszenie Akcja Katolicka – pomoc przy organizacji festynu rodzinnego dla 

mieszkańców osiedla Wośniki; 

29. Fundacja Dogonić Nadzieję - pomoc przy organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców 

osiedla Wośniki; 

30. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy KARAN – prowadzenie zajęć 

wyrównawczych dla dzieci z języka angielskiego, niemieckiego, prowadzenie prelekcji  

i warsztatów dla rodziców dzieci w wieku dorastania, a także pomoc przy organizowaniu 

zabawy choinkowej dla dzieci; 

31. Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc”- pomoc przy 

organizacji zabawy choinkowej dla dzieci, spotkania wigilijnego i wielkanocnego dla osób 

samotnych i potrzebujących; 

32. Ośrodek Duszpasterski „Kazimierzówka” przy Parafii Św. Kazimierza – współpraca  

w zakresie organizacji festynu rodzinnego oraz imprez okolicznościowych dla seniorów; 

33. Chrześcijańska Służba Charytatywna - wsparcie potrzebujących mieszkańców przy 

dystrybucji żywności; 

34. Fundacja Kolęd i Pastorałek – pomoc przy kwalifikowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na 

letni wypoczynek; 

35. Stowarzyszenie „Nasze Ustronie” - pomoc przy organizacji zabawy mikołajkowej dla dzieci. 
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P O D S U M O W A N I E 

 

W sprawozdaniu z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2016 rok” przedstawiono ważną rolę współdziałania samorządu  

z podmiotami III sektora na rzecz dobra publicznego.  

Budowanie i utrwalanie systematycznej współpracy administracji samorządowej  

z organizacjami pozarządowymi pozwala na lepsze zaspakajanie potrzeb środowisk lokalnych 

oraz osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców Radomia.  

Sprawozdanie wykazało zarówno dużą aktywność radomskich organizacji, o czym 

świadczy m.in. znacząca liczba składanych ofert (353) na realizację zadań publicznych oraz 

wkład własny w realizowane zadania, jak i zaangażowanie finansowe oraz pozafinansowe 

Gminy w realizację wspólnych przedsięwzięć. Gmina Miasta Radomia wydatkowała na 

realizacje priorytetów Programu kwotę 8.722.511 zł. co stanowi 102,3 % zaplanowanych 

środków finansowych. 

  Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok 

został zrealizowany zgodnie z założeniami i nakreślonymi zadaniami. 

   
 
 
 
      PREZYDENT MIASTA 
       / - / 
      Radosław Witkowski 
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                     Załącznik nr 1 
 
Radom, dnia 12.01.2017 r. 
KP-VI.522.2.2017.ES 

 
 Sprawozdanie z działalności Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy 

Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi 
za rok 2016 

 
 

1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI 

 Zespół Konsultacyjny ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi został 

powołany na podstawie: 

• art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

• Regulaminu Pracy Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu z Organizacjami 

Pozarządowymi przyjętego Zarządzeniem Nr 5404/2014 Prezydenta Miasta Radomia  

z dnia 17 listopada 2014 r. 

• Zarządzenia nr 948/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 07 grudnia 2015 r.  

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu  

z Organizacjami Pozarządowymi. 

• § 4 ust. 7 i 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

2. CHARAKTER DZIAŁANIA 

 Zespół Konsultacyjny jest organem doradczo-konsultacyjnym Prezydenta Miasta Radomia. 

Działalność Zespołu ma charakter inicjatywny i jest oparta na zasadach pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności.  

Zespół Konsultacyjny jest organem mającym reprezentować radomskie organizacje 

pozarządowe, jak również pełnić wobec nich funkcje doradcze. Głównym zadaniem Zespołu 

jest wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, która ma korzystnie 

wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców. 

3. Z A D A N I A  

 Do działań Zespołu Konsultacyjnego należy w szczególności: 

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji organizacji pozarządowych na 

rzecz współpracy i współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społecznych, 
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• inicjowanie nowych zakresów i form współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami 

pozarządowymi w realizacji zadań własnych Gminy, 

• opiniowanie rocznych programów współpracy Gminy Miasta Radomia z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod kątem 

ich skutków dla rozwoju współpracy, 

• ustalanie tematyki i kalendarza posiedzeń, 

• prowadzenie i dokumentowanie posiedzeń. 

4. S K Ł A D  Z E S P O Ł U 
      Zespołu Konsultacyjnego liczy 20 osób, powołanych Zarządzeniem nr 948/2015 

Prezydenta Miasta Radomia z dnia 07 grudnia 2015 r.  

 Zespół stanowią przedstawiciele organizacji i podmiotów pozarządowych, pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Radomiu: 

Przedstawiciele organizacji i podmiotów pozarządowych: 

1. Pani Anna Ambroziewicz - Stowarzyszenie „Kobiety dla Radomia”, 

2. Pani Monika Dudek - Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „ Nowe Perspektywy”, 

3. Pani Ewa Gawryś - Stowarzyszenie Mieszkańców z Mroza, 

4. Pani Jolanta Gierduszewska - Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna    

Pomoc”, 

5. Pani Anna Lidia Głogowska  -  Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności, 

6. Pani Dagmara Janas  -  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, 

7. Pani Dorota Kosman  -  Caritas Diecezji Radomskiej, 

8. Pan Dariusz Krzysztof Krajewski - Stowarzyszenie Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry 

GRANDIOSO, 

9. Pani Anna Marchewka  -  Stowarzyszenie „Budujemy Przystań”, 

10. Pan Andrzej Krzysztof Markiewicz - Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg      

Radomski, 

11. Pani Bogusława Wojtunik - Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa, 

12. Pani Anna Zamkowska - Stowarzyszenie Chrześcijańskich Rodzin Osób     

Niepełnosprawnych SCHRON. 

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Radomiu: 

1. Pan Adam Bocheński - Radny Rady Miejskiej w Radomiu, 

2. Pani Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz - Radna Rady Miejskiej w Radomiu 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomiu: 

1. Pani Bernarda Cieślak - Inspektor, Wydział Spraw Obywatelskich, 
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2. Pani Renata Czyż - Inspektor, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

3. Pani Iwa Komór – Główny Specjalista, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 

4. Pan Mirosław Paluch - Kierownik Biura Sportu i Turystyki, 

5. Pani Krystyna Szczepanik - Inspektor, Wydział Kultury, 

6. Pani Maria Magdalena Szczepanik - Kierownik Referatu Centrum Organizacji 

Pozarządowych Kancelarii Prezydenta.  

5. POSIEDZENIA W 2016 ROKU 

      W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego oraz  

2 spotkania szkoleniowe. 

5.1. Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2016 roku 

 Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego zostało zwołane przez Prezydenta Miasta 

Radomia i było poświęcone w szczególności ukonstytuowaniu się nowego składu Zespołu 

oraz zainaugurowaniu jego prac. Wszyscy członkowie Zespołu otrzymali pakiety startowe  

z następującymi dokumentami: 

• Plan pierwszego posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego (...), 

• Karta do głosowania, 

• Dane teleadresowe członków Zespołu Konsultacyjnego, 

• Zarządzenie PMR w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego (...), 

• Regulamin Pracy Zespołu Konsultacyjnego, 

• Regulamin korzystania z usług Centrum Organizacji Pozarządowych, 

• „Mapa aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych”, 

• Program Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok. 

Posiedzenie otworzył Prezydent Miasta Radomia, nakreślając zakres współpracy Gminy Miasta 

Radomia z organizacjami pozarządowymi. Członkowie Zespołu dokonali autoprezentacji. 

Przeprowadzono wybory na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczące Zespołu.  

        W wyniku głosowania, funkcję Przewodniczącej Zespołu Konsultacyjnego (...) objęła Pani 

Monika Dudek zaś Zastępcą Przewodniczącej został Pan Dariusz Krzysztof Krajewski. 

        Na spotkaniu podjęto sprawę generatora wniosków, planowanie działań oraz możliwości 

zgłaszania uwag i propozycji. W posiedzeniu uczestniczyło 21 osób, w tym 18 -tu członków 

Zespołu.  

5.2. Posiedzenie w dniu 23 lutego 2016 roku 

Posiedzenie zostało zwołane celem ustalenia priorytetów pracy Zespołu Konsultacyjnego 

na 2016 rok, zidentyfikowania problemów sektora III  oraz omówienia kwestii obsługi 
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generatora wniosków i spraw bieżących. Poruszono również kwestie dotyczące 

dofinansowania organizacji działających w obszarze kultury oraz podziału środków PFRON.  

W posiedzeniu uczestniczyło 19 osób, w tym 15-tu członków Zespołu. 

 

5.3.Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2016 r.  

Trzecie posiedzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „RAZEM”. Posiedzenie dotyczyło m.in.: 

• Sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2015 rok”; 

• Diagnozy potrzeb społecznych na podstawie opracowań MOPS-su; 

• Propozycji form współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji polityki społecznej i działań na rzecz mieszkańców miasta; 

• Wizji i misji działalności Zespołu Konsultacyjnego; 

• Otwartego spotkania i warsztatów z  mieszkańcami przy tworzeniu mapy potrzeb; 

• Publikacji stanu prac Zespołu Konsultacyjnego na stronie internetowej miasta; 

• Ustanowienia obchodów „Radomskiego Dnia NGO”; 

• Regulaminu i przebiegu posiedzenia komisji konkursowych; 

• Budżetu Obywatelskiego 2017 – podsumowanie prac Zespołu Oceniającego;  

• Aktywności radomskich organizacji pozarządowych; 

• Udziału członków Zespołu Konsultacyjnego w posiedzeniach Rady Miejskiej. 

       W posiedzeniu uczestniczyło 15 osób, w tym 13 członków Zespołu. 

5.4.  Posiedzenie w dniu 18 października 2016 r.  

   Posiedzenie dotyczyło następujących spraw: 

• Konsultacji projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -

2019 oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami Pozarządowymi 

na 2017 rok; 

• Omówienia Radomskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych; 

• Informacji o planowanych wydarzeniach przygotowywanych przez Centrum Organizacji 

Pozarządowych: Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Zespole 

Szkół Muzycznych, naboru i wyborów do Radomskiej Rady Seniorów, kiermaszów wyrobów 

warsztatów terapii zajęciowej w budynku Urzędu Miejskiego i na Rynku oraz Wigilii NGO;  

• Podsumowania spotkań szkoleniowych członków Zespołu: podczas dwóch spotkań 

przeprowadzono szkolenia w formie warsztatu, w wyniku których wypracowano 
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propozycje działań dla Zespołu m.in. prowadzenie portalu interaktywnego oraz organizacja 

Radomskiego Kongresu III Sektora. 

W posiedzeniu uczestniczyło 14 osób, w tym 12 członków Zespołu. 

 

5.5. Posiedzenie w dniu 15 listopada 2016 r.  

        W trakcie posiedzenia omówiono następujące sprawy: 

• Organizacja Radomskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych;  

• Wydarzenia w Radomiu dotyczące III sektora: XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw 

Pozarządowych organizowane przez Federację Mazovia, kiermasze świąteczne wyrobów 

terapii zajęciowych, Wigilia NGO z Prezydentem Radomia w siedzibie Teatru; 

• Udział przedstawicieli Zespołu Konsultacyjnego w pracach Komisji Konkursowych; 

• Otwarte zebranie wyborcze do Radomskiej Rady Seniorów – udział przedstawicieli 

Zespołu w pracach komisji skrutacyjnej. 

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Związku Koalicji Organizacji 

Pozarządowych w Radomiu, przedstawiając propozycje tematów i zagadnień na omawiany 

Kongres.  

        W posiedzeniu uczestniczyło 16 osób, w tym 13 członków Zespołu. 

5.6. Spotkania szkoleniowe Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Samorządu  

z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 28 czerwca oraz 27 września 2016 r.  

        Podczas spotkań przeprowadzono szkolenie w formie warsztatów dla członków Zespołu, 

którego celem było wypracowanie misji i wizji oraz planów działalności Zespołu. Szkolenie 

zorganizowano z inicjatywy Przewodniczącej Zespołu Pani Moniki Dudek w uzgodnieniu  

z członkami Zespołu. Warsztaty szkoleniowe przeprowadziła Pani Magdalena Jelonkiewicz-

Bałdys - certyfikowany trener biznesu i coach. 

6. UDZIAŁ CZŁONKÓW ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO W INNYCH WYDARZENIACH 

Przedstawiciele Zespołu Konsultacyjnego czynnie uczestniczyli w pracach: 

� komisji konkursowych w związku z ogłoszonymi przez Prezydenta Miasta Radomia 

otwartymi konkursami ofert, 

� komisji skrutacyjnej w wyborach do Radomskiej Rady Seniorów. 

 

   

 

                 Przewodnicząca  

         Zespołu Konsultacyjnego 
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   / - /      

                                                            Monika Dudek 

Sporządziła: 

Elżbieta Swend 

            Załącznik Nr 2 

    

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RADOMIU ZA ROK 2016 

 

 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046).  

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-

doradczym Prezydenta.  

Do zakresu działania Rady należy:  

• inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,  

• opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

• ocena realizacji programów,  

• opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 

Skład IV kadencji Rady, wyłonionej w trybie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 

o rehabilitacji zawodowej (....), został ustanowiony Zarządzeniem Nr 706/2015 z dnia 14 

sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 962/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 

grudnia 2015r. i przedstawia się następująco; 

1. Pan Jerzy Zawodnik – Wiceprezydent Miasta Radomia, 

2. Pani Ewa Dutczak - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 

Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu,  

3. Pani Barbara Magdalena Kucharska - przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej Okręgu Radom, 

4. Pani Barbara Chojnicka– przedstawiciel Stowarzyszenia – Klub Kobiet po Mastektomii 

„Amazonki – Dana” w Radomiu,  

5. Pani Ewa Jarecka – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Pomocna 

Dłoń” z siedzibą w Radomiu. 



 

str. 35 
 

Mając powyższe na uwadze w dniu 10 grudnia 2015r. na posiedzeniu Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybrano Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 

Sekretarza Rady:  

 

Przewodniczący Rady  

Pan Jerzy Zawodnik – Wiceprezydent Miasta Radomia 

Wiceprzewodnicząca Rady  

Pani Ewa Dutczak - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy 

Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu;   

Sekretarz Rady  

Pani Barbara Magdalena Kucharska - przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej Okręgu Radom;  

Członkowie Rady  

Pani Barbara Chojnicka– przedstawiciel Stowarzyszenia – Klub Kobiet po Mastektomii 

„Amazonki – Dana” w Radomiu,  

Pani Ewa Jarecka – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Pomocna Dłoń”  

z siedzibą w Radomiu. 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, w okresie sprawozdawczym  

tj. w 2016r., prowadziła działania o charakterze opiniodawczo-doradczym. Członkowie Rady 

obradowali podczas 6 posiedzeń, które poświęcone były przede wszystkim zaopiniowaniu 

projektów uchwał Rady Miejskiej w Radomiu. Posiedzenia Rady odbyły się w następujących 

terminach:   

1) 24.03.2016r.  

2) 19.04.2016r.  

3) 10.05.2016r.  

4) 13.09.2016r.  

5) 25.10.2016r.  

6) 09.12.2016r.  

W 2016 roku Rada podjęła 6 uchwał, dot. następujących kwestii:  

1. Uchwała Nr 1/2016 z dnia 24.03.2016r. dotycząca wydania opinii do projektu uchwały     

Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań  z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku, 
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2. Uchwała Nr 2/2016 z dnia 19.04.2016r. dotycząca wydania opinii do projektu pn. „Praca 

kluczem do rehabilitacji II” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

w obszarze G – programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

3. Uchwała Nr 3/2016 z dnia 10.05.2016r. dotycząca wydania opinii do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie przyjęcia oceny z rocznej działalności rehabilitacyjnej  

i wykorzystania środków finansowych przez warsztaty terapii zajęciowej działające na  

terenie Miasta Radomia w 2015 roku, 

4. Uchwała Nr 4/2016 z dnia 13.09.2016r. dotycząca wydania opinii do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku, 

5. Uchwała Nr 5/2016 z dnia 25.10.2016r. dotycząca wydania opinii do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku, 

6. Uchwała Nr 6/2016 z dnia 09.12.2016r. dotycząca wydania opinii do projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku, 

 Zmiany dokonywane w podziale środków PFRON w 2016r. wynikały z bieżącej analizy ilości 

wniosków zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne na określone zadania oraz  

w związku z posiadaniem wolnych środków m.in. na: podjęcie  działalności  gospodarczej,  

rolniczej  lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dofinansowanie uczestnictwa 

osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie 

likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych. 

 

Sporządził:  

Adriana Bajor 

 

 

 

                  Przewodniczący 

        Powiatowej Społecznej Rady  
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          ds. Osób Niepełnosprawny 

         

          (-) 

          Jerzy Zawodnik 

 

Załącznik Nr 2  

 

Sprawozdanie z działalności Radomskiej Rady Seniorów I kadencji 

 

Radomska Rada Seniorów działa w oparciu o Uchwałę Nr 703/2014 r. Rady Miejskiej  

w Radomiu z dnia 17.03.2014 r. w sprawie powołania Radomskiej Rady Seniorów i nadania jej 

statutu.  

 Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych 

dla osób starszych i działa na terenie miasta Radomia.  

 Głównym celem działania Rady Seniorów jest integracja, wspieranie i reprezentowanie 

środowiska seniorów poprzez m.in.  

• współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań, 

• wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, 

• działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych, 

• zwiększenie udziału starszych mieszkańców miasta w zakresie współdecydowania  

o sprawach lokalnych, a także wpływ na działania Gminy służące partycypacji  

i pobudzaniu aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej. 

Rada Seniorów składa się z 11 członków, w tym : 

• 7 przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych,  

w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wieku - wybranych w głosowaniu bezpośrednim, 

tajnym, na spotkaniu otwartym zwołanym przez Prezydenta Miasta Radomia w dniu 

16.09.2014 r. , 

• 2 członków wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu  

w uzgodnieniu z Radą Miejską, 

• 2 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Radomia. 

Powołanie członków Radomskiej Rady Seniorów nastąpiło w drodze Zarządzenia  

Nr 5305/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 września 2014 r. Kadencja Rady trwa  

2 lata, licząc od dnia powołania jej członków. 
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W trakcie pierwszego posiedzenia Radomskiej Rady Seniorów w dniu 24.10.2014 r. 

nastąpiło wręczenie aktów powołania oraz wybór władz Rady:  Przewodniczącego, którym 

został Pan Krzysztof Starnawski oraz Zastępcy Przewodniczącego, którym został Pan Marek 

Siedlecki.  

 

W okresie sprawozdawczym tj. od 18 września 2014 r. do 17 września 2016 r. odbyło się 

28 spotkań Rady Seniorów, w trakcie których Rada podejmowała uchwały oraz wnioskowała 

w następujących sprawach: 

1. Wprowadzenie w Radomiu „Karty Seniora”; 

2. Powołanie zespołów eksperckich Radomskiej Rady Seniorów; 

3. Zamontowanie windy oraz podjazdu dla potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych 

korzystających z Sali Koncertowej Orkiestry Kameralnej mieszczącej się w budynku Urzędu 

Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53; 

4. Zapewnienie starszym mieszkańcom Radomia dostępu do komputerów i Internetu  

w każdej dzielnicy miasta. 

Ponadto, przedmiotem aktywności i zaangażowania członków Radomskiej Rady Seniorów 

były między innymi: 

1) spotkania z władzami Miasta w sprawie wprowadzenia przez radomski samorząd 

programów: „Koperta Życia”, „Radomska Karta Seniora” oraz „Senior-Wigor” a także 

spotkania, podczas których zgłaszano i omawiano postulaty oraz wnioski dotyczące 

problemów starszych mieszkańców Radomia, m.in. w następujących sprawach: 

− rejonizacji pogotowia ratunkowego, 

− katalogu ulg i preferencji dla posiadaczy Radomskiej Karty Seniora oraz obniżenia   wieku   

uprawniającego do posiadania takiej karty dla osób, które ukończyły 60 r.ż., 

− specjalistycznej opieki zdrowotnej, 

− opłat za wywóz nieczystości, wodę i energię,  

− usytuowania przystanków autobusowych, 

− punktów bezpłatnych porad prawnych, 

− odpłatności za korzystanie przez organizacje pozarządowe z lokali należących do Gminy, 

− ulgowych lub bezpłatnych biletów MPK dla radomskich seniorów, 

− udostępniania osobom niepełnosprawnym samochodu dostosowanego do ich potrzeb, 

− zwiększenie zainteresowania władz i społeczeństwa miasta obchodami rocznicowymi 

ważnych wydarzeń patriotycznych i historycznych, 

− nieodpowiedniego zachowania młodzieży a także kierowców MPK, 
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− utworzenia stacjonarnego hospicjum w Radomiu, 

− wydłużenia okresu kadencji Radomskiej Rady seniorów z 2 na 4 lata; 

2) posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pod patronatem Marszałka Sejmu oraz 

Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej; 

3) konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Radomia z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2016 rok”; 

4) ogólnopolskie spotkania Rad Seniorów w ramach projektu „Zoom na rady seniorów” 

realizowanego przez Sejmowa Komisję Polityki Senioralnej, Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych „ę” ; 

5) spotkanie w siedzibie Prezydenta RP z okazji 25-lecia samorządności - na zaproszenie 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej; 

6) warsztaty szkoleniowe pt. „Prawa wyborcze, dostosowanie lokali wyborczych dla osób  

z niepełnosprawnościami i osób starszych” organizowanych przez Biuro Rzecznika Prawa 

Obywatelskich w Warszawie; 

7) warsztaty edukacyjne pt. „Wybrane aspekty współczesnych zagrożeń w życiu 

codziennym seniorów” organizowanych przez Referat Centrum Organizacji 

Pozarządowych Kancelarii Prezydenta; 

8) udział w spotkaniu wigilijnym, wielkanocnym, pikniku radomskich organizacji 

pozarządowych, w Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Gali konkursu 

„Radom Obywatelski”; 

9) udział w kilkumiesięcznym Projekcie „Seniorzy z inicjatywą”, współfinansowanym ze 

środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu 

Aktywności Społecznej Osób Starszych „ASOS 2014 – 2020” i realizowanym przez 

Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Do projektu zaproszono 6 gmin z województwa 

mazowieckiego (Celestynów, Radzymin, Kowala, Radom, Zbuczyn, Wodynie). Z każdej 

gminy zaangażowane były 10-13 osobowe grupy seniorów w wieku powyżej 60. Celem 

projektu była aktywizacja seniorów oraz wsparcie organizacji lokalnych poprzez 

wykształcenie grup profesjonalnych starszych wolontariuszy. Zrealizowano cykl 

warsztatów oraz szkolenia wyjazdowe. Projekt zwiększył umiejętności i kompetencje 

uczestników w zakresie funkcjonowania rad seniorów, tworzenia programów oraz 

zaktywizował i zintegrował środowiska senioralne; 

10) posiedzenie Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego; 

11) udział w sesji Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 18.04.2016 r. -  przedstawienie przez 

Przewodniczącego Rady rocznego sprawozdania z działalności Radomskiej Rady 

Seniorów; 
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12)  udział Przewodniczącego Rady w zespole opiniującym projekty w ramach „Budżetu 

Obywatelskiego 2017”; 

13) spotkanie w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w sprawie wyborów 

do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów 

oraz akces do składu Parlamentu Seniorów; 

14) udział w wydarzeniach integrujących, kulturalnych oraz patriotycznych; 

15) prowadzenie wykładów o charakterze historycznym dla seniorów m.in. na 

Uniwersytecie III wieku, w klubach seniora, na spotkaniach wyjazdowych w ramach 

projektu „Seniorzy z inicjatywą”. 

 

W swojej pracy, o czym wspomniano wyżej, Rada Seniorów pozostawała w kontakcie  

z władzami Miasta. Część z proponowanych wniosków i postulatów Rady została pozytywnie 

rozpatrzona i zrealizowana przez samorząd Miasta Radomia. Realizacja części z nich wymaga 

czasu oraz dłuższych procedur. 

 

 

 

Radom, dnia 19.09.2016 r. 

 

        / - / 

……………………………………………………………… 

Krzysztof Starnawski 

Przewodniczący Radomskiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie sporządziła: 

Elżbieta Swend  
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