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WSTĘP  

Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817 i 1948) oraz Uchwałą Nr XII/57/15 
Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015, organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 maja każdego roku, jest 
zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jst sprawozdanie z realizacji programu 
współpracy za rok poprzedni.    

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa obszary i zasady oraz 
formy współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi a także zawiera wykaz 
zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, 
przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych pozostających we 
właściwości samorządu, a realizowanych przez te organizacje.  

W programie współpracy gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie określony został sposób oceny programu. Co roku oceniany jest  
on  według następujących wskaźników: 

Ø liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert; 

Ø liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji; 

Ø liczba osób zaangażowanych w realizację programu; 

Ø liczba beneficjentów zrealizowanych zadań; 

Ø wysokość środków przeznaczonych w budżecie na realizację programu; 

Ø wysokość środków zaangażowanych przez organizację na realizację programu. 
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Współpraca Gminy Żychlin z podmiotami programu w roku 2016 odbywała się na 
płaszczyźnie zarówno finansowej jak i pozafinansowej. Współpraca ta dotyczyła  
w szczególności: 

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 
ustawy, zadań publicznych , poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie 
w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3)  konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących ich działalności statutowej; 

4) współpraca przy pisaniu projektów i pozyskiwaniu środków finansowych z innych 
źródeł; 

5) prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie Gminy Żychlin; 

6) współpraca podczas różnorakich inicjatyw, imprez organizowanych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty na rzecz lokalnego społeczeństwa; 

 

Współpraca o charakterze finansowym odbyła się głównie w postaci wspierania zadań 
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Obywała się ona 
przede wszystkim na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów.  

 

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM 
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W 2016 roku Gmina Żychlin ogłosiła 15 otwartych konkursów ofert  
w następujących priorytetach:  

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

3) prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz punktu ds. przemocy; 

4) prowadzenie programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych; 

5) pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym; 

6) działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy; 

7) realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

8) organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka  
i z rodzin dysfunkcyjnych; 

9) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

10) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

12) wypoczynek dzieci i młodzieży; 

13) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

14) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

15) Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej 

 

W 2016 roku  stowarzyszenia złożyły w otwartych konkursach łącznie 19 oferty. 
Łącznie podpisano 19 umów na wspieranie realizacji zadań publicznych z organizacjami, 
którym zostały przyznane dotacje.  
 

 
Lp. 

 
Konkurs 

 
Liczba 

złożonych 
ofert 

 
Liczba 

podpisanych 
umów 

 
Liczba ofert, 

które nie 
otrzymały 
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dofinansowania 

 
1. 

 
wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu.  

 
3 

 
3 

 
0 

 
2. 
 

 
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie. 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3. 

 
prowadzenie punktu informacyjno-
konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz punktu 
ds. przemocy; 
 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

 
4. 

 
prowadzenie programów psychoterapii 
dla osób uzależnionych i 
współuzależnionych 

 
1 

 
1 

 
0 

 
5.  

 
pomoc dzieciom z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz z problemem 
alkoholowym 

 
1 

 
1 

 
0 

6.  działania profilaktyczne podejmowane 
wobec dzieci i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i 
przeciwdziałania przemocy 

 
1 

 
1 

 
0 

 
7.  

 
realizacja pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. 

 
1 

 
1 

 
0 
 
 

8.  organizowanie różnych form 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z 
grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych 
 

2 2 0 

9. pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób. 
 

 
1 

 
1 

 
0 

10.  działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

1 1 0 

11. działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym 
 

1 1 0 

12. wypoczynek dzieci i młodzieży  
 

1 1 0 

13. podtrzymywanie i upowszechnianie 
tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości 

1 1 0 
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narodowej, obywatelek siej  
i kulturowej 

14. ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

1 1 0 

15. ochrona i promocja zdrowia z tym 
działalności leczniczej 

1 1 0 

 
OGÓŁEM  

 
19 

 
19 

 
0 

 

W otwartych konkursach ofert, stowarzyszenia złożyły zapotrzebowanie na środki 
finansowe w kwocie: 241 413,98 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta 
trzynaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).  

 

W drodze otwartych konkursów ofert Gmina Żychlin zabezpieczyła w budżecie gminy 
na rok 2016 kwotę 214 000,00 zł zgodną z programem współpracy Gminy Żychlin  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016.  

 

Zwrot środków finansowych do Budżetu Gminy Żychlin z przyznanych  
dotacji w 2016 roku  

 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Wysokość zwrotu 
dotacji 

Uzasadnienie 
 

 
1. 

 
Żychlińskie Stowarzyszenie 

Szkole pomocy „Adaś” 

 
1302,23 zł 

 
zwrot niewykorzystanej dotacji 

 
2.  

 
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej  

 
523,00 zł 

 
zwrot niewykorzystanej dotacji  

 
 
 
3.  

 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin  

 
550,00 zł  

 
zwrot niewykorzystanej dotacji 

 
4.  
 
 

 
Związek Harcerstwa 

Polskiego – ZHP Hufiec 
Żychlin 

 
 

933,33 zł  
 
 

 
 

zwrot dotacji po przedłożeniu 
sprawozdania 

 
5. 

 
Żychlińskie Stowarzyszenie 

2 416,76 zł zwrot niewykorzystanej dotacji 
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Pomocy Szkole ADAŚ 518,49 zł  zwrot po złożonym sprawozdaniu 
 

 

Wprowadzono Aneks do Umowy ze stowarzyszeniem Volley Team Żychlin pomniejszający 
kwotę dotacji o 730,00 zł w trakcie realizacji zadań w związku z brakiem możliwości 
rozegrania zaplanowanego turnieju, którego terminy pokrywały się  z ustalonym grafikiem 
Kutnowskiej Amatorskiej Ligii Siatkówki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obszary zadań 

Kwota 
przeznaczona 
w Budżecie 

GŻ 

Kwota 
wnioskowana 

przez 
Stowarzyszenia 

Kwota przyznana 
stowarzyszeniom 

Kwota 
wykorzystana 

przez 
stowarzyszenia 

 
Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu. 

 
 

54 000,00 zł  

 
 

65 963,98 zł 

 
 

54 000,00 zł 

 
 

51 967,77 zł 

 
Nauka,  

szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata  

i wychowanie. 

 
 
25 000,00 zł  

 
 

32 630,00 zł 

 
 

25 000,00 zł 

 
 

22 583,24 zł 

 
Prowadzenie punktu 

informacyjno-
konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych i ich rodzin 
oraz punktu ds. przemocy; 

. 

 
7 500,00 zł 

 
7 500,00 zł 

 
7 500,00 zł 

 
7 500,00 zł 

 
Prowadzenie programów 
psychoterapii dla osób 

uzależnionych i 
współuzależnionych 

 
 

12 500,00 zł 

 
 

12 500,00 zł 

 
 

12 500,00 zł 

 
 

12 500,00 zł 

 
Pomoc dzieciom z rodzin 

dysfunkcyjnych oraz z 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji  
pozarządowych w 2016 roku   
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problemem alkoholowym 17 000,00 zł 17 000,00 zł 17 000,00 zł 16 450,00 zł 
 

Działania profilaktyczne 
podejmowane wobec dzieci 

i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii i 
przeciwdziałania przemocy 

 
  

6 000,00 zł 

 
 

6 000,00 zł 

 
 

6 000,00 zł 

 
 

6 000,00 zł 

 
Realizacja pozalekcyjnych 

zajęć sportowych. 

 
13 000,00 zł 

 
13 000,00 zł 

 
13 000,00 zł 

 
13 000,00 zł 

 
Organizowanie różnych 
form wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z grup 
ryzyka i z rodzin 
dysfunkcyjnych 

 
 

22 000,00 zł 

 
 

32 000,00 zł 

 
 

22 000,00 zł 

 
 

21 066,67 zł 

 
Pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób. 
 

 
 

13 000,00 zł 

 
 

13 000,00 zł 

 
 

13 000,00 zł 

 
 

12 477,00 zł 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

 

 
10 000,00 zł 

 
10 000,00 zł 

 
10 000,00 zł 

 
10 000,00 zł  

Działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym  

 
7 000,00 zł  

 
6 900,00 zł  

 
6 900,00 zł  

 
6 900,00 zł  

 
Wypoczynek dzieci  

i młodzieży 

 
12 000,00 zł 

 
9 950,00 zł 

 
9 950,00 zł 

 
9 950,00 zł 

Podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł 

Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Ochrona i promocja 
zdrowia w tym działalności 

leczniczej 
2 000,00 zł 1 970,00 zł 1 970,00 zł 1 970,00 zł 

 
OGÓŁEM 

 
214 000,00 zł 

 
241 413,93 zł 

 
211 820,00 zł 

 
205 364,68zł   

 

 

 
Zestawienie dotacji uzyskanych przez organizacje pozarządowe 

 w 2016 roku 
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Obszary zadań 

 
Organizacja  

 
Kwota 

wnioskowana  

 
Przyznana 

kwota dotacji  

 
Kwota 

wykorzystana   
 

Stowarzyszenie Przyjaciele 
„Dwójki”  

 
21 800,00 zł 

 
18 000,00 zł 

 
18 000,00 zł 

 
Stowarzyszenie Volley Team 

Żychlin  
 

 
19 333,98 zł  

 
17 000,00 zł  

 
16 270,00 zł  

Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej  

i sportu 
  

Żychlińskie Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole „Adaś” 

 

 
 

24 830,00 zł  

 
 

19 000,00 zł  

 
 

17 697,77 zł  

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin 

 
 
18 740,00 zł  

 
 
15 500,00 zł   

 
 
15 500,00 zł  

 
 

Nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 

oświata  
i wychowanie  

 
 

Żychlińskie Stowarzyszenie 
Pomocy Szkole „Adaś”  

 
 

13 890,00 zł  

 
 

9 500,00 zł  

 
 

7 083,24 zł  

 
 

Prowadzenie punktu 
informacyjno -

konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych  

i ich rodzin oraz 
punktu ds. przemocy 

  

 
 
 

Stowarzyszenie Rodzinny 
Klub Abstynenta „Przystań 

Życia”  
 

 
 
 

7 500,00 zł 

 
 
 

7 500,00 zł 

 
 
 

7 500,00 zł  

 
 

Prowadzenie 
programów 

psychoterapii dla osób 
uzależnionych  

 
Stowarzyszenie Rodzinny 

Klub Abstynenta „Przystań 
Życia 

 
12 500,00 zł  

 
12 500,00 zł  

 
12 500,00 zł  
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i współuzależnionych 
 

 
Pomoc dzieciom  

z rodzin 
dysfunkcyjnych oraz  

z problemem 
alkoholowym   

 
 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin 

 
 

17 000,00 zł  

 
 

17 000,00 zł  

 
 

16 450,00 zł  

 
 

Działania 
profilaktyczne 

podejmowane wobec 
dzieci  

i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych, 
narkomanii i 

przeciwdziałania 
przemocy  

 
 
 
 

Łódzki Oddział Okręgowy 
Polski Czerwony Krzyż 

Oddział Rejonowy  
w Żychlinie  

 
 
 
 

6 000,00 zł  

 
 
 
 

6 000,00 zł  

 
 
 
 

6 000,00 zł  

 
 

Realizacja 
pozalekcyjnych zajęć 

sportowych 

 
Stowarzyszenie 

Przyjaciele „Dwójki” 
 

 
 

13 000,00 zł 

 
 

13 000,00zł  

 
 

13 000,00 zł  

 
 

Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze 

 

 
22 000,00 zł  

 
15 500,00 zł 

 
15 500,00 zł  

 
Organizowanie różnych 
form wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży  
z grupy ryzyka  

i rodzin 
dysfunkcyjnych 

 
Związek Harcerstwa 

Polskiego – ZHP Hufiec 
Żychlin  

 
10 000,00 zł  

 
6 500,00 zł  

 
5 566,67 zł  

 
Pomoc społeczna,  

w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans 

tych rodzin  
i osób 

 
 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd 
Okręgowy w Łodzi 

 
 

13 000,00 zł  

 
 

13 000,00 zł  

 
 

12 477,00 zł  

 
 

Działalność na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych   

 
Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym   

 
 

10 000,00 zł  

 
 

10 000,00zł  

 
 

10 000,00 zł  
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Działalność na rzecz 

osób  
w wieku emerytalnym  

Polski Związek  
Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Kutnie  

 
 

6 900,00 zł  

 
 

6 900,00 zł 

 
 

6 900,00 zł  

 
 

Wypoczynek dzieci  
i młodzieży 

 
Żychlińskie 

Stowarzyszenie Pomocy 
Szkole „Adaś” 

 
9 950,00 zł  

 
9 950,00 zł  

 
9 950,00 zł  

 
Podtrzymywanie  

i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju 
świadomości 
narodowej, 

obywatelskiej  
i kulturowej 

 
 

Towarzystwo Miłośników 
Historii Żychlina 

 
 

8 000,00 zł 

 
 

8 000,00 zł 

 
 

8 000,00 zł 

 
Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 

przyrodniczego 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Żychlin 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

 
Ochrona i promocja 

zdrowia w tym 
działalności leczniczej 

Stowarzyszenie Promujące 
zdrowy Styl Życia „Be 

Well” 

1 970,00 zł 1 970,00 zł 1 970,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

Stowarzyszenie Przyjaciele Dwójki –  w ramach zadania prowadzono w okresie od kwietnia 
do grudnia zajęcia, poprzez które nastąpiła poprawa ogólnej sprawności fizycznej u 82 

Zakres rzeczowy/ liczba beneficjentów 

zrealizowanych zadań w ramach poszczególnych  priorytetów   
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uczniów. Uczniowie zdobywali doświadczenie sportowe reprezentując miasto ogólnie na 35 
zawodach na szczeblu gminy, powiatu, województwa, a nawet ogólnopolskich osiągając 
wysokie miejsca. Popularyzowano w ramach zadania sport i aktywny tryb życia na terenie 
Gminy Żychlin poprzez zorganizowanie 8 gminnych turniejów w mini siatkówkę, 
koszykówkę, piłkę nożną i ręczną oraz rodzinnego turnieju tenisa stołowego i turniejady klas 
I-IV o Puchar Burmistrza Gminy Żychlin.     

Stowarzyszenie Volley Team Żychlin – w ramach zadania zrealizowano treningi z piłki 
siatkowej dla 45 osób, oprócz tego drużyna siatkarska uczestniczyła w 3 turniejach, rozegrała 
2 mecze sparingowe i zorganizowała 9 turniejów na terenie gminy - dzieci, dziewcząt, 
chłopców, weekend siatkarski, turniej piłki plażowej kobiet, mężczyzn oraz dzieci.  

Żychlińskie Stowarzyszenie Szkole Pomocy „Adaś” – głównym celem projektu był rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży oraz kształtowanie związanych ze sportem zasad fair play  
i współzawodnictwa oraz popularyzacja sportu na terenie Gminy Żychlin. W ramach zadania 
przeprowadzono 100 godzin lekcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z zakresu piłki 
siatkowej, unihokeja oraz piłki koszykowej. Dzięki poprowadzonemu przygotowaniu 
uczniowie mogli uczestniczyć łącznie w 22 turniejach organizowanych na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim a nawet międzywojewódzkim. Oprócz form wyjazdowych na 
terenie gminy zorganizowano 14 imprez sportowych promujących sport i rozwój kultury 
fizycznej.  

 

Nauka , szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata  i wychowanie 

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – w ramach zadania przeprowadzono 
zajęcia z bloku „Zabawa słowami – Logorytmika” dla 10 uczestników, zrealizowano 30 godz. 
zajęć. „Bawimy się muzyką” w współpracy z grupą teatralną METAFORA dla 18 osób 
zrealizowano 30 godz. zajęć, „Prostym krokiem do szkoły” dla dzieci rozpoczynających 
naukę szkolną – dla 11 dzieci zrealizowano 30 godz. zajęć, „Trzymaj się prosto” zajęcia  
z fizjoterapeutą dla 12 uczestników zrealizowano 30 godz. zajęć, „Projekt ART.” Zajęcia 
artystyczne zrealizowane przez 30 godz. poprowadzono artystyczne dusze, wiosenny plener 
malarski nad stawami dobrzelińskimi, nad jeziorem w Budach Lucieńskich, warsztaty 
florystyczno-dekoracyjne. Taniec nowoczesny BOKWWA BONCE, samoobrona dla dzieci 
„Bezpieczne dziecko”, samoobrona dla dziewcząt i kobiet „Jestem bezpieczna”, „Spotkania 
pod siatką” Pośrednio 137 uczestników brało udział w dodatkowych działaniach otwartych  

i wspomnianych akcjach charytatywnych.   

Żychlińskie Stowarzyszenie Szkole Pomocy „Adaś – w ramach zadania zrealizowano dla 
10 uczniów zajęcia laboratoryjne z chemii – 10 godzin zajęć, dla 80 osób zajęcia ćwiczeniowe 
z chemii – 10 godzin zajęć, dla 32 uczniów zajęcia ćwiczeniowe z fizyki – 10 godzin zajęć, 
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dla 79 osób zajęcia z astronomii – 10 godzin zajęć oraz wyjazd do szkół wyższych i instytucji 
naukowych: Centrum Nauk Kopernik w Warszawie dla 20 osób, Planetarium w Toruniu dla 
18 osób  

 

Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych  
i ich rodzin oraz punktu ds. przemocy 

 

Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” – w ramach zrealizowanego 
zadania zwiększona została dostępność pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej  
i psychospołecznej dla około 100 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu  
i narkotyków, nadużywających alkoholu czy narkotyków. W ramach zadania przeprowadzono 
indywidualne spotkania z terapeutą (35 spotkań x 1 godz.) dla 82 osób, indywidualne 
spotkania z psychologiem (17 spotkań x 1,5 godz.) dla 29 osób, indywidualne porady prawne 
(17 spotkań x 1 godz.) dla 31 osób, indywidualne spotkania ze specjalistą ds. przemocy (35 
spotkań x 2 godz.) dla 18 osób oraz porady i pomoc przez członków grupy samopomocowej 
(2 razy w tyg. Po 2 godz. przez okres 35 tyg. – 140 godz.) dla ok. 60 osób. 

 

Prowadzenie programów psychoterapii dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych 

Stowarzyszenie Rodzinny Klub Abstynenta „Przystań Życia” – w ramach zrealizowanego 
zadania specjaliści prowadzili indywidualną pomoc terapeutyczną (17 spotkań x 2 godz.) dla 
60 osób, grupowe spotkania dla osób rozpoczynających proces trzeźwienia (35 spotkań x 1,5 
godz.) dla 7 osób, grupowe spotkania dla osób kontynuujących proces trzeźwienia (35 
spotkań x 1,5 godz. dla 8 osób, zajęcia terapeutyczne dla grup samopomocowych (8 spotkań x 
2 godz.), indywidualne spotkania z psychologiem (17 spotkań x 0,5 godz.) dla 12 osób, 
zajęcia psychologiczne dla grup samopomocowych ( 8 spotkań x 2 godz.) oraz indywidualne 
porady prawne (17 spotkań po 3 godz.) dla ok. 57 osób. Ogółem udostępniono pomoc 
terapeutyczną, psychologiczną, prawną i psychospołeczną dla około 110 osób uzależnionych, 
współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.  

 

Działalność i funkcjonowanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – w ramach zadania stowarzyszenie 
prowadziło świetlicę socjoterapeutyczną, która obejmowała 25 dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. Uczestnicy zadania zostali objęci wsparciem poprzez zajęcia edukacyjno-
wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz blok zajęć w czasie wolnym. Oprócz 
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standardowych zajęć dzieci mogły uczestniczyć w wycieczkach na basen, do kina,  
w organizowanych turniejach czy akcjach społecznych.   

 

Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży  
z grup ryzyka i z rodzin dysfunkcyjnych 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – w  ramach  tego  zadania  zorganizowano  wyjazd  dla  
27 dzieci z Gminy Żychlin na 10 dni nad morze do Jastrzębiej Góry. W ramach wyjazdu 
zrealizowano programy profilaktyczne „Karina 100 milowego lasu”, „Sport – Tak, Nałóg – 
Nie”, programy edukacyjne „Żyj zdrowo”. 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca ZHP w Żychlinie - 
w ramach zadania zorganizowano 14 dniowy obóz w Kuźnicy w ramach letniego 
wypoczynku dla 23 osobowej grupy, podczas którego przeprowadzono program 
profilaktyczny.    

 

Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy 

Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – w ramach zadania 
przeprowadzono w szkołach podstawowych na terenie gminy program profilaktyczny „Jestem 
O.K!” dla 123 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żychlin; „W sieci uzależnień” 
dla 56 uczniów LO im. A. Mickiewicza, „Jestem sobą” dla 60 uczniów Gimnazjum. 
Zrealizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 
wymiarze 20 godzin skierowane dla 12 uczniów. Działania edukacyjne w wymiarze 30 
godzin skierowane do 84 rodziców. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi – w ramach zadania objął 
wsparciem 859 najuboższych mieszkańców Gminy Żychlin w postaci systematycznego 
przekazywania pomocy w postaci darmowych produktów żywnościowych i odzieży. Artykuły 
odzieżowe, z pomocy skorzystało około 300 osób. Artykuły żywnościowe pozyskane były z 
programu FEAD  
i przywożone do Żychlina z magazynu centralnego znajdującego się w Łęczycy. Z pomocy 
skorzystało 859 osób w tym około 261 dzieci. Mieszkańcy do programu byli rekrutowani na 
podstawie danych potwierdzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  
W skład paczek żywnościowych wchodziły następujące artykuły: makaron świderki, ryż 
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biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek  
z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki  
w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy. Dodatkowo wsparciem zostały objęte dzieci z 
rodzin wielodzietnych, które z okazji Dnia Dziecka otrzymały paczki ze słodyczami. 

 

Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 

 

Stowarzyszenie Przyjaciele „Dwójki” – w ramach zadania zostały prowadzone zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów klas I-VI, ogółem przeprowadzono 260 godzin pozalekcyjnych  
z których skorzystało 132 uczniów. W ramach zajęć realizowano gry i zabawy ruchowe, 
rekreacyjno-sportowe, gry zespołowe, tenis stołowy, piłkę plażową oraz elementy 
lekkoatletyki. Ponadto zorganizowano 8 wyjazdów na basen do Kutna połączone z nauką 
pływania. Uczniowie uczestniczyli także w wielu formach rywalizacji sportowej Klasy I-IV w 
Gminnej Turniejadzie pod hasłem „Nie piję, więc triumfuje i wygrywam”, klasy V – VI 
turniej w mini siatkówkę, klasy IV – V szkolen Igrzyska Spotowe. 

 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 

 

 

Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Adaś”- w ramach zadania zorganizowano 
wyjazd „Jurajska przygoda” na 5 dni w rejon Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w którym 
uczestniczyło 20 uczniów ZS Nr 1 w Żychlinie. Wyjazd zakładał 3 wycieczki oraz 14 zajęć  
w terenie przygotowanych przez kadrę.  

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Żychlinie – 
celem zadania była integracja i zwiększenie uczestnictwa ogółem 100 osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym w tym 50 osób niepełnosprawnych  
z Gminy Żychlin poprzez organizację imprezy plenerowej „Dzień Godności Osoby  
z Niepełnosprawnością Intelektualną”, w której uczestnicy WTZ mogą pochwalić się swoimi 
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umiejętnościami wokalnymi, plastycznymi, stolarsko-modelarskimi oraz dziewiarsko-
krawieckimi podczas ich święta.  

 

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie –  
w ramach zadania zrealizowano dwudniową wycieczkę „Zamki krzyżackie – historia 
zamknięta  w  cegle”  dla  50  osób  –  emerytów  i  rencistów  z  terenu  Gminy  Żychlin  oraz  
warsztaty fotograficzne „Jak zatrzymać cenne chwile” dla 38 osób, zajęcia z makijażu  
i stylizacji „Senior glazur” dla 39 osób. 

 

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina – w ramach zadania zrealizowano konkurs 
historyczno – literacki dla 20 osób ze szkół z terenu Gminy Żychlin, Apel Pamięci – 
zorganizowany, w którym uczestniczyło 50 osób, rocznice narodowe – do 300 uczestników  
z terenu Gminy Żychlin, inscenizacja plenerowa, w której udział wzięło ok. 300 uczestników, 
wydanie publikacji „Mleczarnia” Jerzego Banasiaka w ilości 300 egzemplarzy. 

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin – głównym celem zrealizowanego 
zadania były przeprowadzone akcje promujące adopcję i ochronę praw zwierząt. Zostały 
zrealizowane takie działania jak: opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psami i kotami), 
szukanie domów adopcyjnych, promocja wolontariat dla zwierząt, przeciwdziałanie 
okrucieństwu, znęcania się nad zwierzętami – Edukacja mieszkańców gminy, promocja 
sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt – edukacja mieszkańców 

 

Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej 
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Stowarzyszenie Promujące Zdrowy Styl Życia „Be Well” – celem przewodnim była walka 
z nadwagą i otyłością. Z zajęć skorzystało 100 osób. W ramach zadania zrealizowany został 
wykład inauguracyjny, podczas którego dokonano pomiaru składu ciała. Zajęcia ruchowe  
z nowatorskim przyrządem smovey, warsztaty kulinarne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość środków zaangażowanych przez organizację na realizację 
programu w ramach ogłaszanych konkursów ofert 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
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Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 

 

 

Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz punkt ds. przemocy 
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Prowadzenie programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
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Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym 

 

 

 

Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy 
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Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych 
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Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka i z 
rodzin dysfunkcyjnych 

 

 

 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
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Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
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Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

 

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży 
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Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
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Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 

 

 

Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej 
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W roku 2016 stowarzyszenia funkcjonujące na terenie Gminy Żychlin otrzymały wsparcie 
pozafinansowe na różnych płaszczyznach swojej statutowej działalności między innymi: 

Ø objęcie patronatem honorowym imprez, akcji organizowanych przez stowarzyszenia; 

Ø włączanie organizacji w proces współtworzenia lokalnych imprez, 

Ø pomoc w wyszukiwaniu grantów i dotacji zewnętrznych; 

Ø pomoc w drukowaniu plakatów i informacji; 

Ø użyczenie sal i pomieszczeń należących do gminy; 

Ø pomoc w pisaniu projektów w ramach konkursów, których organizatorem są inne 
podmioty niż samorząd gminny.  

 

        
Żychlin, 07.03.2017r 
 
Sporządził:  
Lewandowska Martyna 
 
 
 
 


