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Załącznik do Uchwały  
Nr XXX/518/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 26 listopada 2008r. 
 

 
Program Współpracy  

Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami po zarządowymi  
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ust awy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 o działalno ści po Ŝytku publicznego i o wolontariacie, na 2009 rok. 
 

§ 1. 
Miasto Piotrków Trybunalski uznając, Ŝe jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 
społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, i wyraŜa intencję realizacji 
swych zadań ustawowych w ścisłym działaniu z nimi. 
 
§ 2. 
Intencją Miasta jest rozwój zakresu współpracy z sektorem pozarządowym, będącym waŜnym 
składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady: 
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu 
suwerenności stron. 
 
§ 3. 
Miasto Piotrków Trybunalski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 
publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, o ile te zadania są zadaniami Miasta. 
 
§ 4. 
Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi moŜe mieć charakter finansowy  
i pozafinansowy. 
 
§ 5. 
Pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer: 

1) informacyjnej, poprzez:  
a) prowadzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych 

Urzędu Miasta (www.piotrkow.pl),  
b) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych, 
c)  przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych o 

realizacji zadań publicznych, o szkoleniach podnoszących jakość pracy 
organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, 

d)   moŜliwość konsultowania aktów prawa miejscowego. 
2) organizacyjnej, poprzez:  

a) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań 
waŜnych dla lokalnego środowiska, 

b) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Piotrkowa 
Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi, 

c) przygotowywanie sprawozdań  dotyczących realizacji niniejszego Programu, 
d)   pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych. 
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§ 6. 
Współpraca o charakterze finansowym, polegaj ąca na zlecaniu realizacji zada ń 
publicznych, mo Ŝe odbywa ć się w formach: 

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie jego realizacji, 

2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego 
realizacji. 
 

§ 7. 
Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Mias ta  z organizacjami  pozarz ądowymi 
są: 
1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

a) działania na rzecz profilaktyki  zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców, 
b) promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej mieszkańców, szczególnie dzieci i 

młodzieŜy, 
c) realizacja programów profilaktycznych 

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej: 
a) działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci i młodzieŜy: 

                       -    prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk 
najuboŜszych i dysfunkcyjnych, 

 -    poradnictwo na rzecz dzieci i młodzieŜy ze środowisk najuboŜszych  
       i dysfunkcyjnych, 

      -    pomoc socjalna dla dzieci i młodzieŜy ze środowisk najuboŜszych    
       i dysfunkcyjnych, 

                               -  organizowanie i wspieranie róŜnorodnych akcji na rzecz zagospodarowania wolnego 
czasu dzieci i młodzieŜy w mieście 

 
             b) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych: 
                       -    wspieranie programów poradnictwa specjalistycznego i społecznego, 
                       -    pozyskiwanie i dystrybucja darów rzeczowych i Ŝywnościowych 

 
   c) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku: 

                      -    aktywizacja osób w podeszłym wieku, 
                      -    działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, 
                      -    rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób w podeszłym  

      wieku, 
                         -  inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności   

intelektualnej i fizycznej oraz aktywności Ŝyciowej ludzi starszych 
 
               d) działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych: 

                   -    prowadzenie noclegowni i schronisk,  
                   -    prowadzenie punktu wydawania posiłków, 

                         -   aktywizacja osób bezdomnych 
 

  e) działania socjalno - pomocowe  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych: 
                     -   działania o charakterze integracyjnym oraz samopomocowym, 
                     -   aktywizacja osób niepełnosprawnych, 
                          -  działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych       

w Ŝyciu  społecznym. 
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3.  Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii:  
           a) zwiększanie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych i 

zagroŜonych uzaleŜnieniem, 
    b) wspieranie działań związanych z pomocą osobom uzaleŜnionym i ich rodzinom,  
          a zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
 

 4.  Zadania  z zakresu przeciwdziałania alkoholizmo wi: 
          a)  profilaktyka - programy edukacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne,  
          b)  terapia - wczesna interwencja i terapia dla osób pijących w sposób szkodliwy, 
               uzaleŜnionych i członków ich rodzin,  zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
        c)  rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych – działania na rzecz  

               reintegracji zawodowej i społecznej,  
          d)  programy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
 
5.  Zadania z zakresu kultury i sztuki: 

    a) organizacja konkursów, przeglądów, imprez kulturalnych, wystaw artystycznych,          
warsztatów i przeglądów twórczości artystycznej, 

         b)   prowadzenie zespołów artystycznych, 
     c)   edukacja kulturalna i artystyczna, 
     d)   działalność wydawnicza, 
     e)   upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej w kraju i za granicą. 
  
6.  Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizyc znej i sportu: 
          a)   szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy w róŜnych dyscyplinach sportu, 
          b) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym oraz   

ponadlokalnym, 
c)  rozwój sportu kwalifikowanego; 

     przewiduje się powierzenie do realizacji zadania: 
      „Organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego w róŜnych dyscyplinach sportu”. 
 
7.  Zadania z zakresu poszanowania dziedzictwa naro dowego i kulturowego:  

a) wspieranie działań na rzecz zachowania tradycji narodowej i regionalnej, 
b) działania na rzecz odnowy, konserwacji i rekonstrukcji substancji zabytkowej Miasta. 

 
8. Zadania z zakresu integracji europejskiej: 
         a) wspieranie działań i inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów  i współpracy między społeczeństwami, 
         b) szerzenie  w szkołach wiedzy na temat Unii  Europejskiej oraz idei wspólnej Europy. 

 
§ 8.     
Ocena  realizacji  programu  

1.  Uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczące bieŜącej realizacji Programu mogą być zgłaszane  
Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Będą one wykorzystywane do usprawnienia 
współpracy. 

2.  Miernikami efektywności Programu będą:  
   a) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności, 
          b) liczba osób zaangaŜowanych w realizację zadań publicznych (w tym   wolontariuszy) 

c) liczba osób, które były adresatami róŜnych działań publicznych, 
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d) wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangaŜowanych przez    
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców. 

 
§ 9. 
Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego złoŜy Radzie Miasta  sprawozdanie z realizacji 
uchwały w terminie do dnia 31 marca 2010 roku. 
 


