OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy
nazwa gminy/powiatu
dokładny adres
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Współpraca Z Organizacjami Pozarządowymi
Powiat Nowosądecki
Ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Małopolskie
18 4141600
Http://Www.Starostwo.Nowy-Sacz.Pl/
18 4141700
Ko@Nowosadecki

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
 kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;
 wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;
 rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;
 oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
 formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz
wspólnoty obywatelskiej i lokalnego rozwoju;


działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy
edukacyjne, działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;

 decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;
 inne: wsparcie seniorów.
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3. Przedmiot działalności
Współpraca z organizacjami pozarządowymi: finansowa i pozafinansowa.
Promocja inicjatyw społecznych i wolontariatu.
Wsparcie seniorów.
Inicjatywa lokalna.
Konsultacje społeczne.

4. Opis działań
Rada Powiatu Nowosądeckiego zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego
uznała aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi za jeden z podstawowych
elementów efektywnego kierowania rozwojem Powiatu Nowosądeckiego.
Podstawowym dokumentem regulującym działania obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
jest przyjmowany rokrocznie Uchwałą Rady Powiatu Nowosądeckiego Program Współpracy
Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi. Zgodnie z zapisami Programu
priorytetem Powiatu Nowosądeckiego jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb
wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami
pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego
kierowania rozwojem Powiatu, ponieważ to właśnie organizacje pozarządowe stanowią
znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych
i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Obszerny
zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, ich społeczny charakter oraz
wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje są postrzegane jako
cenny partner do współpracy dla samorządu powiatowego.
Celem głównym Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez budowanie partnerstwa między powiatową administracją samorządową
i organizacjami pozarządowymi.
Poprzez realizację Programu samorząd Powiatu pragnie włączać organizacje pozarządowe
w system demokracji lokalnej. Program ma stworzyć optymalne warunki do zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkańców i wspierania ich aktywności obywatelskiej poprzez udział
organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty
samorządowej.
Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są w szczególności: umacnianie społecznej
świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz
wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz rozwiązań dzięki dobremu
rozpoznaniu występujących potrzeb.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi z roku na rok staje się coraz ważniejszym
elementem działań powiatu nowosądeckiego. Wzrasta świadomość i aktywność społeczna,
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coraz więcej stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pragnie realizować przedsięwzięcia
służące ogółowi mieszkańców. Takie właśnie wspiera organizacyjnie i finansowo powiat
nowosądecki. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności.
Program współpracy pozwala na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi,
kompetentnymi i sprawnymi organizacyjnie podmiotami, z którymi Powiat Nowosądecki
współpracuje od wielu lat i realizuje wspólnie zadania w wielu sferach życia społecznego.
Samorząd powiatowy poprzez formy współpracy zawarte w Programie umacnia stale relacje
z trzecim sektorem tworząc warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działania realizowane w ramach Programu Współpracy są realizowane w głównej mierze
przez Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Centrum skupia prawie
wszystkie zagadnienia związane z organizacjami pozarządowymi, począwszy od udzielania
organizacjom wsparcia merytorycznego i technicznego, koordynację realizacji programów
współpracy powiatu z organizacjami, w tym organizację otwartych konkursów ofert, poprzez
promocję organizacji i gromadzenie informacji dot. III sektora.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego był na etapie budowy koncepcji działania centrum
przekonany, że dobra praktyka w relacjach powiat – organizacje to taka, która jest najbardziej
popularna i ceniona przez same organizacje. Stąd, aby uzyskać informacje na temat
oczekiwań organizacji pozarządowych z terenu Sądecczyzny, co do udzielanej im pomocy,
w okresie od stycznia do lutego 2012 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Łącznie
zdiagnozowane zostały 103 organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny. Zdecydowana
większość organizacji wskazała na doradztwo prawne jako najbardziej przydatną formę
pomocy realizowaną przez Centrum. W związku z powyższym, to właśnie poradnictwo
prawne i księgowe stanowiło i stanowi ważny obszar działalności Centrum i spotyka się
nieustannie z niesłabnącym zainteresowaniem: liczba wszystkich udzielonych porad
od 2012 r. do chwili obecnej wyniosła ponad 1300.
Zarząd Powiatu uważa, iż wiedza i umiejętności nabyte także tą drogą, przyczyniają się do
zwiększania skuteczności działań organizacji ukierunkowanych na realizację cennych
lokalnych inicjatyw i zamierzeń. A to z kolei znalazło i ma stałe przełożenie na rozwój całej
Sądecczyzny.
Opis działań:
WSPÓŁPRACA FINANSOWA
Powiat Nowosądecki przekazuje rokrocznie na dotacje dla organizacji ok. 250 000 zł na
realizację zadań w dziedzinach:
1) turystyki,
2) kultury fizycznej i sportu,
3) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
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4)
5)
6)
7)

promocji zdrowia i ratownictwa medycznego,
edukacji ekologicznej,
ochrony zabytków na terenie Sądecczyzny,
dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych,
8) bezpieczeństwa publicznego.
Mając na względzie dostępność projektów ukierunkowanych na realizację cennych
lokalnych inicjatyw oraz powszechny brak środków wśród organizacji na wkłady własne
do programów, Zarząd Powiatu w roku 2013 podjął decyzję o utworzeniu tzw. Funduszu
Wkładu Własnego. Realizacja tego Konkursu zapewnia rozwój naszych organizacji oraz
jest narzędziem pomnażania przekazanych środków na przedsięwzięcia społeczne służące
całej Sądecczyźnie. Dzięki tej formie współpracy powiatu z organizacjami, ze źródeł
zewnętrznych, a zwłaszcza z Unii Europejskiej mogą trafiać środki finansowe na realizację
programów ważnych i potrzebnych mieszkańcom powiatu.
Dzięki zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, zadania
są wykonywane przez organizacje, które posiadają wiedzę, doświadczenie,
wykwalifikowaną kadrę, co pozwala na profesjonalną realizację zadań publicznych
na rzecz mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Dofinansowanie zadań realizowanych
przez organizacje przyczyniło się do wykonania wielu wartościowych przedsięwzięć
o charakterze gminnym i powiatowym.
Ponadto powiat wspiera finansowo organizacje poprzez dofinansowanie ich działań
pozakonkursowo w ramach zadań statutowych wydziałów urzędu w zakresie m.in.:
1) promocji i ochrony zdrowia,
2) bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców powiatu,
3) promocji organizacji i ich działań.
WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA
W ramach współpracy pozafinansowej Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych zapewnia:


doradztwo merytoryczne: porady „pierwszego kontaktu”, indywidualne konsultacje
prawne i księgowe dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizację
szkoleń (zrealizowano liczne szkolenia specjalistyczne dla organizacji: do tej pory
rekrutacja do projektu objęła ponad 80 organizacji, w tym ponad 130 osób
niepowtarzających się wzięło udział w szkoleniach: zarządzanie projektami,
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacją pozarządową, zasady
partnerskiej współpracy),



wsparcie techniczne: nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń (udostępnianie sali obrad
oraz sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym (ul. Jagiellońska 33), często
z bufetem kawowym, a także pomieszczeń będących w dyspozycji Powiatowego
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Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (ul. Jagiellońska 18) ) i sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu Centrum (komputerów z dostępem do Internetu,
laptopów, kserokopiarki, drukarki, skanera (z możliwością wydruku), a także
użyczanie projektora , ekranu, krzeseł, namiotów, sprzętu nagłaśniającego, termosów,


wsparcie organizacyjne: wspieranie procesu powstania i inkubowania organizacji
pozarządowych na terenie powiatu nowosądeckiego, kontaktowanie mieszkańców
z poszczególnymi organizacjami, możliwość prowadzenia skrytek na dokumenty
i udostępniania adresu do korespondencji,



promocję: pozytywnych postaw społecznych, zamieszczanie bazy adresowej
organizacji na stronie centrum, umieszczanie wiadomości pochodzących od organizacji
na stronie centrum, w przypadku ważniejszych wydarzeń informowanie mediów,
możliwość zamieszczania stron www organizacji na stronie internetowej urzędu.

Ponadto, z myślą o organizacjach, zapewnione jest:
1) Prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
2) Funkcjonowanie wspólnych zespołów charakterze doradczo-konsultacyjnym:
w ramach przedmiotowej formy współpracy miała miejsce wymiana informacji,
doświadczeń, diagnoza, opiniowanie istotnych dla obu stron działań samorządu,
wypracowywanie wspólnych rozwiązań w ważnych społecznie kwestiach na forum
m.in.: Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy
Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim, Zespołu
ds. Certyfikacji i Jakości Produktu Turystycznego, Kapituły Marki Sądeckiej, Sądeckiej
Organizacji Turystycznej, Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów
Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza,
3) Prowadzenie strony
informacyjnego,

internetowej

dla

organizacji,

w

tym

mini-serwisu

4) Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działalności
i współdziałania:
- zasada jawności działania obu sektorów realizowana była m.in. poprzez:
funkcjonowanie
portalu
internetowego
www.pcwop.starostwo.nowy-sacz.pl
skierowanego do organizacji prowadzonego przez Powiatowe Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych. Intencją Centrum było potraktowanie tej strony zarówno
jako narzędzie promocji dla organizacji jak i platformę wymiany informacji, która
działała w „dwie strony”. Zamieszczano na niej informacje m.in. nt.: procedury
udzielania dotacji w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań oraz
w trybie pozakonkursowym, szkoleń organizowanych i współorganizowanych przez
powiat i inne instytucje, formach wsparcia organizacji przez powiat, istotnych
wydarzeń z życia organizacji i powiatu.
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- system przekazywania informacji przydatnych dla funkcjonowania i rozwoju
organizacji był realizowany również podczas licznych spotkań z udziałem
przedstawicieli obu sektorów.
5) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
6) Realizacja wspólnych działań promocyjnych,
7) Współpraca przy pozyskiwaniu środków finansowych:
- poradnictwo: w ramach projektu „Akademia Organizacji Pozarządowych”
realizowane były porady w zakresie możliwości pozyskiwania środków
zewnętrznych, których udziela się nieodpłatnie zainteresowanym organizacjom,
- decyzja Rady i Zarządu Powiatu Nowosądeckiego (w formie przyjętych uchwał)
na uruchomienie nowego otwartego konkursu ofert: dofinansowanie wkładu
własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
- pomoc w rozliczaniu dotacji pozyskanych przez organizacje w ramach doradztwa
prawnego Centrum,
8) Organizacja Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych jako najważniejszej
i najszerszej płaszczyzny spotkań samorządu powiatowego i III sektora,
9) Obejmowanie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw m. in.
o charakterze
edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym
oraz
społecznym,
realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród,
przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji, co składa się również na
szeroko pojętą promocję organizacji i ich działań.
Na potrzeby Centrum została opracowana KSIĘGA STANDARDÓW DZIAŁANIA
POWIATOWEGO CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W NOWYM SĄCZU. Podstawowym celem Księgi jest podniesienie jakości usług
świadczonych przez Centrum poprzez określenie jednolitych standardów ich udzielania,
a także poprawa funkcjonowania Centrum w sferze organizacyjnej. Księga Standardów
przyczyni się do ujednolicenia i uporządkowania kluczowych aspektów świadczonych usług,
co w konsekwencji sprawi, że usługi będą lepiej dopasowane do potrzeb odbiorców. Dzięki
temu Księga Standardów przyczyni się do poprawy jakości działania i poziomu zaspokojenia
potrzeb organizacji pozarządowych korzystających z oferty Centrum, a także wpłynie
na zwiększenie wiarygodności Centrum i wzrost zaufania do tej jednostki wśród
potencjalnych Klientów. Księga Standardów jest dokumentem ogólnie dostępnym. Klienci
korzystający z usług Centrum mogą zapoznać się z jej treścią. Księga jest zamieszczona na
stronie internetowej Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
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PROMOCJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I WOLONTARIATU
Władze powiatu przyznają wyróżnienia w zakresie wspierania i promocji organizacji
pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Nr
849/2013, został ustanowiony m.in. w celu:
1) uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne
w działaniach na rzecz innych,
2) promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój
Sądecczyzny,
3) podziękowania za podejmowane cenne działania.
Nagrody będą przyznawane co roku w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku,
Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto, dla wyróżnienia szczególnych
zasług w obszarze objętym Konkursem może zostać przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty
Nowosądeckiego.
Na wniosek organizacji pozarządowych działania podejmowane na rzecz rozwoju
wolontariatu zostały w 2014 r. wpisane do priorytetów otwartego konkursu ofert dla
organizacji, stając się dodatkowym źródłem dofinansowania na ten cel.
WSPARCIE SENIORÓW
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu realizuje corocznie „Program Współpracy Powiatu
Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi, na mocy którego m.in. zlecane są zadania
publiczne w obszarach:
1) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadania w zakresie:
a) edukacji w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, organizowania badań
profilaktycznych,
b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu
zdrowego stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie wśród
mieszkańców powiatu nowosądeckiego,
c) organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym
niepełnosprawnej lub/i zagrożonej wykluczeniem społecznym,
d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
e) realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję
zdrowia, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych;
f) organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób z terenu
powiatu nowosądeckiego,
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g) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i
stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.
2) kultury fizycznej, w szczególności zadania w zakresie:
a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
sportowych,
b) przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez
sportowych o charakterze masowym.
Wyżej wymienione inicjatywy, z przyjętego wcześniej założenia, pomagają pełniej realizować
politykę senioralną na terenie powiatu nowosądeckiego.
Seniorzy będący często członkami organizacji pozarządowych korzystają z doradztwa
merytorycznego: indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych oraz wsparcia
technicznego świadczonych przez
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych.
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego planuje stworzenie całego pakietu polityki senioralnej w
tym również powołanie Powiatowej Rady Seniorów, której głównym zadaniem będzie
służenie społeczności Powiatu, a zwłaszcza seniorom poprzez m.in. integrację i wspieranie
środowiska seniorów oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.
Rada będzie organem złożonym z przedstawicieli Organizacji działających na rzecz
środowiska Seniorów oraz przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Powiatu. Do zadań
Rady będzie należało w szczególności:
1. podejmowanie działań służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób
starszych,
2. wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
3. inicjowanie wypoczynku seniorów przy uwzględnieniu profilaktyki zdrowotnej i
promocji zdrowego trybu życia,
4. wspieranie różnorodnych form edukacji seniorów,
5. dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych,
6. budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
7. upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a
przez to wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze
lokalne, w tym na jakość usług przeznaczonych dla seniorów,
4) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych
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Zarząd Powiatu Nowosądeckiego poprzez podejmowane działania ma nadzieję, iż wszystkie
formy wsparcia przyczynią się do integracji środowiska seniorów, wyzwolą w nich energię
i pomysłowość na kolejne inicjatywy, co docelowo wpłynie na poprawę jakości ich życia.
Powiat pomaga w organizacji Forum III Wieku organizowanym na Forum Ekonomicznym
w Krynicy Zdroju, które stało się już międzynarodowym wydarzeniem, promującym osoby
starsze i ich potencjał oraz dobre praktyki z udziałem organizacji pozarządowych
i samorządów w zakresie edukacji i rozwoju aktywności obywatelskiej i społecznej osób
starszych z kraju i zagranicy. Głównymi organizatorami Forum III Wieku są Ogólnopolska
Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
Powiat nowosądecki współpracuje i wspiera również finansowo (jako członek wspierający
Stowarzyszenia oraz w formie dotacji do zadań zleconych realizowanych przez
Stowarzyszenie) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, które
z niezwykłym rozmachem, zaangażowaniem i pasją, realizuje politykę senioralną
na Sądecczyźnie i w całym kraju od 2004 roku. Uniwersytet powstał na wyraźne
zapotrzebowanie społeczne, które spotkało się z przychylnością władz samorządowych,
a w szczególności Starosty Nowosądeckiego. Inicjatywa Sądeczan jest również zbieżna
z Wojewódzkim Programem Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006
przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego w kwietniu bieżącego roku,
stanowiącym rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie
zapobiegania marginalizacji społecznej ludzi starszych. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Wyższa Szkoła Biznesu
National- Louis University w Nowym Sączu, akceptując w pełni tę inicjatywę, objęły ją
swoim patronatem, a rektorzy i wybitni naukowcy tych uczelni tworzą Radę ProgramowoNaukową Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu, gwarantując wysoki poziom
programu edukacyjnego, który realizowany będzie pod ich opieką naukową.
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oprócz wiodącej działalności dydaktycznej realizuje
ważne z perspektywy osób starszych projekty. W ostatnim czasie zrealizował m.in. projekt
pn: Akademia Aktywnego Seniora - oferta edukacyjna Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku dla osób starszych, mieszkańców Sądecczyzny dofinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Głównym celem projektu jest poprawa
jakości oferty edukacyjnej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt skierowany jest
do osób powyżej 60 roku życia- mieszkańców Miasta Nowego Sącza, Powiatu
Nowosądeckiego, Powiatu Limanowskiego i Powiatu Gorlickiego.
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozwoliła wzbogacić dotychczasowy program
edukacyjny Sądeckiego UTW o szereg nowych zajęć (m.in. w roku akademickim 2012/2013
została utworzona nowa sekcja – psychologiczna, w ramach której odbywały się wykłady
audytoryjne oraz specjalistyczne, nowością były warsztaty skierowane głównie do mężczyzn
60+ a także ich wnuków, którzy mogli przychodzić i uczestniczyć w zajęciach, wspólnie ze
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swoim dziadkami, rozwijać wspólne zainteresowania i pasje) oraz rozszerzyć jego ofertę
na powiat limanowski i gorlicki.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie, konsultacje z członkami Stowarzyszenia,
oczekiwania osób starszych oraz ich wnioski zrealizowano następujące kierunki działania:
I.

Akademia Umysłu - to seria różnorodnych zajęć rozwijających możliwości umysłu
osób w wieku starszym i zachowanie równowagi psychicznej. W ramach Akademii
odbywały się różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe: warsztaty językowe
(angielski, niemiecki, esperanto), komputerowe, językoznawcze, a także
psychologiczne.

II.

Akademia Ruchu - głównym założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez ruch fizyczny. W jej skład wchodziły wykłady oraz szeroki wachlarz zajęć
ruchowych: usprawniających na basenie, gimnastyczna na sali, warsztaty taneczne tai
chi, joga, nordic walking oraz zajęcia „zdrowy kręgosłup” z rehabilitantem.

III.

Akademia Zdrowia i Urody- spotkania, które miały na celu wyrobić nawyk dbania
o zdrowie i o urodę ciała. Odbył się cykl prelekcji, a także 3 dniowy wyjazd
integracyjny dla seniorów z terenu 3 powiatów, podczas którego odbyły się warsztaty
dotyczące m. in. zdrowego gotowania.

IV.

Akademia Podróżnika i Majsterkowicza - jest dedykowana przede wszystkim Panom,
ale będą mogły brać w niej udział także Panie. W ramach niej odbyły się wykłady,
warsztaty rzeźbiarskie, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne.

V.

Biuletyn Sądeckiego UTW - został opracowany kwartalnik, poświęcony inicjatywom
podejmowanych przez sądeckich seniorów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
niniejszego projektu.

INICJATYWA LOKALNA
Zarząd Powiatu dążąc do pogłębienia współpracy z mieszkańcami Sądecczyzny zabezpieczył
środki w roku 2015 na realizację nowego mechanizmu współpracy, jaki daje ustawa
o działalności pożytku i o wolontariacie, tj. inicjatywy lokalnej. Celem podejmowania
inicjatywy lokalnej jest realizacja przedsięwzięć (z katalogu zadań powiatu) polepszających
warunki życia mieszkańców, na rzecz których została podjęta. Stąd dzięki niej, mieszkańcy
będą mogli wprowadzać w życie własne pomysły, przy udziale również finansowym
powiatu nowosądeckiego. Realizacja inicjatywy lokalnej odbywa się zgodnie z ideą,
że najważniejsza jest deklaracja i chęć zrobienia czegoś dobrego wspólnie: od pomysłu, przez
realizację, rozliczenie i późniejszą odpowiedzialność za przedsięwzięcie. Władze Powiatu
mają nadzieję, iż dzięki tej formie współpracy z mieszkańcami uda się przeprowadzić wiele
ciekawych i wartościowych działań służących małym społecznościom.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE.
Powiat Nowosądecki celem wzmocnienia istniejących procedur konsultacji społecznych
z organizacjami dotyczących regulacji prawnych i polityk publicznych na obszarze Powiatu
przystąpił do Projektu „Sądeckie Konsultacje Społeczne”. Projekt współfinansowany z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie realizowany w okresie
od 2.01.2014 r. do 31.05.2015 r.
W ramach projektu są podejmowane działania:
1) Szkolenie pt. „Konsultacje społeczne w praktyce”;
2) Organizacja konferencji edukacyjno – informacyjnych na terenie Powiatu;
3) Udoskonalenie portalu dla organizacji jako narzędzia komunikacji z organizacjami;
4) Organizacja 17 spotkań konsultacyjnych na terenie gmin Powiatu.
Procedury konsultacji społecznych nie ograniczały się wyłącznie do projektu zgodnie
z sugestią lokalnych liderów. Przedstawione często były ważniejsze dla uczestników
konkretne kwestie związane z jakością usług publicznych oraz diagnozą potrzeb lokalnych.
Podczas spotkań miała miejsce promocja rozwiązań na poziomie samorządowym włączająca
społeczność lokalną w procesy decyzyjne z użyciem wysłuchania publicznego oraz zapytań
obywatelskich.
Dzięki konsultacjom ugruntowano wiedzę i umiejętności prowadzenia konsultacji
społecznych przez pracowników urzędu lub lokalnych liderów oraz utrwalono zwyczaj
lokalnych władz w prowadzeniu dyskusji z obywatelami lub organizacjami pozarządowymi.

5. Uzyskane efekty
OCENA WŁASNA:
- osiągnięty stopień decentralizacji realizacji zadań publicznych – ZADOWALAJĄCY,
- nowatorskie formy demokracji lokalnej i konsultacji społecznych oraz częstotliwość
korzystania z nich – WYSOKO OCENIONA I CENIONA PRZEZ INNYCH (Wyrazem
uznania dla działań podejmowanych w roku 2012 przez powiat nowosądecki w obszarze
współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zajęcie I miejsca przez Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu w VI edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy, organizowanego
pod patronatem Marszałka Województwa małopolskiego. Celem konkursu jest promowanie
najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami
pozarządowymi, w konkursie brały udział powiaty i gminy z terenu małopolski).
Kolejnym wyróżnieniem jest zdobycie Godła „Najwyższa Jakość Quality International
w kategorii QI Services” za rok 2013 i 2014 przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
za jakość świadczonych usług w zakresie współpracy powiatu z organizacjami
pozarządowymi. Nagroda została przyznana w ogólnopolskim największym programie
jakościowym realizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
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realizowanym przez Puls Biznesu dodatek do Gazety Prawnej.
17 grudnia 2013 r. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych ogłosił w Senacie podczas
konferencji wyniki Konkursu „Samorząd przyjazny Seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń
publiczna” informując, iż I miejsce w kategorii powiat zajął powiat nowosądecki. To cenne
wyróżnienie powiat otrzymał za współpracę ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego
Wieku, liczne podejmowane przez powiat działania w zakresie realizacji Programu
Współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityki
senioralnej (pomoc organizacyjna i finansowa), formy wsparcia realizowane przez
Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ukierunkowane na seniorów.
Uznano, iż powyższe inicjatywy przyczyniają się do zwiększenia skuteczności działań
zmierzających do realizacji cennych lokalnych przedsięwzięć, których pomysłodawcami
i realizatorami są osoby starsze),
- oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich, a także współpracy
z organizacjami pozarządowymi - WYSOKO OCENIONA I CENIONA PRZEZ INNYCH
(WYRÓŻNIENIA I OPINIE JAK WYŻEJ).

6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Realizacja powyższych działań znajduje przełożenie kosztowe na kilka etatów urzędu,
większość zadań była realizowana w ramach projektu pn. „Akademia Organizacji
Pozarządowych” realizowanego jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(bez wkładu własnego) oraz projektu „Sądeckie Konsultacje Społeczne”. Projekt
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(bez wkładu własnego).

7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Dotarcie z informacją do wszystkich organizacji i innych zainteresowanych.

8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Zapraszamy do konsultacji.
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