SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
WSPÓŁPRACY GMINY CELESTYNÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI w 2020 R.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
do zadań własnych gminy należy współpraca z organizacjami pozarządowymi. W 2020
roku

Gmina

Celestynów

podejmowała

zarówno

finansową,

jak

i

pozafinansową

współpracę z organizacjami pozarządowymi. Współpraca podejmowana była na podstawie
przyjętego przez Radę Gminy Celestynów „Programu współpracy Gminy Celestynów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020”. Jego głównym celem było budowanie partnerstwa pomiędzy
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami, a także
poprawa jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
Gminy Celestynów poprzez stworzenie im możliwości i warunków do uczestnictwa w życiu
publicznym.
Przygotowanie „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi
oraz

podmiotami

prowadzącymi

działalność

pożytku

publicznego

na

rok

2020”

obejmowało m.in. zebranie opinii i uwag organizacji pozarządowych i innych podmiotów
podczas konsultacji projektu programu poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji
Gminy Celestynów, oficjalnej stronie gminy oraz tablicy ogłoszeń. Program współpracy na
2020

r.

został

przyjęty

przez

Radę

Gminy

Celestynów

Uchwałą

Nr

134/19

z dnia 28 listopada 2019 r.
Uchwalenie rocznego programu współpracy pozwoliło w 2020 roku realizować zadania
związane ze wspieraniem inicjatyw organizacji pozarządowych. Program precyzował
zakres współdziałania oraz określał reguły współpracy, a także wskazywał zakres zadań
merytorycznych realizowanych w 2020 r. Środki finansowe pozwalające na realizację
programu zabezpieczone zostały w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Celestynów na 2020 rok.

I.

Zakres planowanych do realizacji zadań publicznych
w roku 2020

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami miała charakter
finansowy i pozafinansowy. Gmina w 2020 r. prowadziła działalność w sferze zadań
publicznych współpracując w zakresie:
1) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez:
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a) realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii,
b) prowadzenia

działań

informacyjnych

dla

dzieci

i

osób

z

rodzin

dotkniętych

uzależnieniami i przemocą w zakresie udzielania informacji o formach i sposobach
leczenia, o grupach wsparcia, o przepisach prawnych,
c) działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez ogniska, świetlice i inne
placówki

opiekuńczo-wychowawcze

dla

dzieci

i

młodzieży

z

rodzin

ubogich

z dysfunkcjami,
d) promocję zdrowego stylu życia,
e) profilaktykę zdrowia mieszkańców.
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,
c) organizowanie

masowych

imprez

sportowo-rekreacyjnych,

turniejów,

olimpiad

oraz innych imprez o podobnym charakterze,
d) wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych
o zasięgu ponadgminnym.
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności
poprzez:
a) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów,
b) przygotowywanie publikacji książkowych i prasowych o tematyce lokalnej,
c) opieka nad obiektami historycznymi oraz kultywującymi tradycje lokalne i regionalne,
d) upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu,
e) organizowanie imprez historycznych,
f)

przygotowywanie inscenizacji historycznych związanych z historią i tradycją lokalną.

4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności
poprzez:
a) edukację ekologiczną,
b) podnoszenie kultury ekologicznej środowiska.
5) Turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:
a) organizowanie rajdów rowerowych,
b) organizowanie wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży,
c) wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie ścieżek turystycznych,
d) promocję turystyki i krajoznawstwa.
6) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Zgodnie z §12 Programu za koordynację i wykonanie zleconego zadania publicznego
oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji odpowiada:
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a) Biuro Promocji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa.
b) Referat Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej w zakresie
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
c) Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów w zakresie nauki, edukacji, oświaty
i wychowania.

II.

Środki finansowe
Programu w 2020 r.

przeznaczone

Nazwa zadania publicznego
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

III.

na

realizację

Wartość środków
przeznaczonych w 2020 r.
na realizację zadania
144.800,00 zł
43.000,00 zł

Zadania realizowane w ramach Programu w 2020 r.

III.1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje celowe na następujące
projekty:
1. „Bór Regut z pasją do sportu”, dofinansowanie w wysokości 105.535,00 zł,
realizator: Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św. Floriana 1, 05-430
Celestynów.
W ramach dotacji zorganizowano piłkarskie szkolenie sportowe i inne zajęcia (mecze,
turnieje na terenie całego kraju, imprezy rekreacyjno-sportowe) dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z zakresu piłki nożnej, halowej piłki nożnej – Futsalu, piłki siatkowej.
Odbyło się 826 jednostek treningowych, w których bezpośrednio udział wzięło 140
uczestników. W ramach zadania zrealizowany został również piknik rodzinnosportowy.
2. „Wspieranie rozwoju piłki nożnej

wśród dzieci i

dorosłych

w

Gminie

Celestynów”, dofinansowanie w wysokości 24 465,00 zł, realizator: Celestynowski
Klub Sportowy „Celestynów”, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji przeprowadzono 153 godziny zajęć rekreacyjno-sportowe dla dzieci
oraz młodzieży w zakresie piłki nożnej. W ramach zadania udział w zajęciach wzięło
31 osób. Natomiast treningi dla dorosłych w liczbie 99 godzin objęły 32 osoby.
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Organizacje, które otrzymały dofinansowanie w związku ze złożeniem przez nie oferty
z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
1. „Wyjazd dzieci z terenu gminy Celestynów na Młodzieżowe Mistrzostwa
Polski w Futsalu w dniach 24-26 stycznia 2020 roku”, dofinansowanie
w

wysokości

5.000,00

zł,

realizator:

Regucki

Klub

Sportowy

„Bór”,

Regut,

Pl. Św. Floriana 1, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy na Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w Futsalu U-14 w Lubawie. Drużyna została zakwalifikowana
do mistrzostw w wyniku ogólnopolskich eliminacji. Podczas Mistrzostwa zespół RKS
„Bór” zdobył wicemistrzostwo Polski.
2. „Udział srebrnych medalistów Mistrzostw Polski w obozie rekreacyjnosportowym w Bydgoszczy w dniach 07-09

lutego 2020 roku”, finansowanie

w wysokości 9.800,00 zł, realizator: Regucki Klub Sportowy „Bór”, Regut, Pl. Św.
Floriana 1, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji zorganizowano wyjazd mieszkańców gminy trenujących w klubie
RKS

„Bór”, będących

członkami

drużyny, która

zdobyła

tytuł

młodzieżowego

wicemistrza Polski w Futsalu na obóz rekreacyjno-sportowy w Bydgoszczy podnoszący
umiejętności sportowe oraz regenerujący organizm po intensywnych rozgrywkach
prowadzonych w ramach ogólnopolskiej rywalizacji zawodników trenujących halową
piłkę nożną.

III.2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Gmina Celestynów, w ramach ww. zadania, przyznała dotacje celowe na następujące
projekty:
1. „Zostawimy ten świat lepszym!”, dofinansowanie w wysokości 8.090,00 zł,
realizator: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4,
01-067 Warszawa.
W ramach dotacji zorganizowany został cykl zbiórek zuchowych i harcerskich, odbyto
służby porządkowe przy pomniku Akcji pod Celestynowem oraz przeprowadzono rajd
hufca w formie zdalnej. Tematy zrealizowanych przedsięwzięć dotyczyły patriotyzmu,
historii oraz ekologii. Bezpośrednimi odbiorcami zadania były dzieci i młodzież
w wieku od 6 do 18 lat. W udział zaangażowano ok. 150 zuchów i harcerzy
oraz ok. 30 osób niezrzeszonych. Natomiast w realizację zadania zaangażowanych
było 20 instruktorów.
W

związku

z

COVID-19

z

panującą

część

w

2020

przedsięwzięć

r.

epidemią

została

i

zagrożeniem

przeprowadzona

w

związanym

formie

zdalnej

lub w zmodyfikowanej postaci (uczczenie rocznicy „Akcji pod Celestynowem” w formie
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nagranego przesłania i upowszechnienie go w Internecie). Były również i takie
działania, których realizację odwołano np. Harcerski Maraton Filmowy, sadzenie lasu
służbę porządkowo-medyczną podczas obchodów uroczystości patriotycznych.
2. „Jutro sianokosy”: książka o historii i życiu na wsi mazowieckiej (Gmina
Celestynów), dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł, realizator: Stowarzyszenie
Kultury Mazowsza, ul. Wąska 6, 05-430 Celestynów.
W ramach dotacji wydana została książka pt. „Jutro sianokosy”. Na 150 stronach
opisano oraz udokumentowano zdjęciowo wspomnienia jednego z najstarszych
mieszkańców Reguta. Reportaż ukazuje realia życia na podcelestynowskich wsiach codzienne

zmagania,

kulturę

ludową

i

przemiany

zachodzące

na

przestrzeni

siedemdziesięciu lat.
Książka wydana została w nakładzie 800 egzemplarzy. Jej treść, w związku ze stanem
pandemii,
promujący

została opublikowana również na stronie stowarzyszenia, a materiał ją
ukazał się w formie filmiku na popularnym serwisie internetowym

YouTube, a także na FB Gminy Celestynów. Książkę z końcem 2020 r. ze strony
realizatora projektu pobrało już ponad 500 osób.
3. „Organizacja imprez plenerowych XIV Piknik forteczny na Dąbrowieckiej
Górze, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 oraz opracowanie i wydanie
popularno-naukowej

publikacji

pod

roboczym

tytułem

Przedmoście

Warszawa w Bitwie Warszawskiej 1920-część południowa”, dofinansowanie
w

wysokości

20.000,00,00 zł, realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków

Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, ul. Powstańców Śląskich 10 pok. 132, 41-902 Bytom.
W ramach dotacji zorganizowano Dzień Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze
w formie dwudniowej imprezy plenerowej z 8 stoiskami tematycznymi związanymi
z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską 1920 r. oraz możliwością zwiedzania
schronu Regelbau 514, które odwiedziło ponad 1 tys. osób. Była ona jedną
z najciekawszych imprez plenerowych w regionie. Wydano również publikację
popularnonaukową opowiadającą o wojennych dziejach regionu pt. „Przedmoście
Warszawy 1920-1921” w nakładzie 500 egzemplarzy.
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IV.

Wspólne
przedsięwzięcia
podejmowane
przez
1
organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę
Celestynów

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
a)

„Święto Trzech Króli”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Parafią Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie.
Święto obchodzone 6 stycznia. W ramach obchodów odbył się orszak Trzech Króli,
zainteresowani mogli zobaczyć zwierzęta pasterskie w przygotowanej na ten dzień
stajence zlokalizowanej na terenie przy hali sportowej w Celestynowie.

b) fotograficzna wystawa plenerowa pt. „30 lat przyjaźni pomiędzy Gminami
Celestynów i Clapiers”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Celestynowskim
Stowarzyszeniem Współpracy Międzynarodowej "Na Świat".
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia, które przedstawiają historię bliźniaczości gmin
na przestrzeni ostatnich 30 lat. Zdjęcia wywieszone zostały wzdłuż ul. Św. Kazimierza
w Celestynowie przy Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka".
2) Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Gminny Dzień Bezpieczeństwa przeprowadzony w ramach szerszego projektu
pt. „Żyjmy Bezpiecznie”, prowadzonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrówce
oraz Fundację Europa 112.
Dla

jego

uczestników

przygotowano

szereg

działań

propagujących

wiedzę

o bezpieczeństwie i prezentujących jednostki straży z terenu gminy oraz działające
przy nich Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
3) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
„Zima

2020.

Uzależnia

mnie

tylko

sport

–

edycja

siódma”,

„Jestem

niepowtarzalny, świadomy, wybieram właściwie!”, „Jestem niepowtarzalny,
jadę na Mistrzostwa”, „Lato 2020. Uzależnia mnie tylko sport – edycja
ósma”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Reguckim Klubem Sportowym „Bór”.
Działania obejmujące zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które pokazywały dzieciom,
że można żyć inaczej, że można „fajnie” spędzać czas z przyjaciółmi bez alkoholu
i narkotyków. Zajęcia obejmowały zajęcia rekreacyjno-ruchowe w formie treningów
piłkarskich.

Zajęcia

nastawione

były

na

rozwój

u

uczestników

kompetencji

wpływających na ograniczenie skłonności do uzależnień np.: wzrostu pewności siebie,

1

organizacje pozarządowe, inne podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.)
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samoakceptacji, umiejętności integracji z grupą rówieśniczą czy organizacji czasu
wolnego.
4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
„Zawody strzeleckie o tarczę okolicznościową”, przedsięwzięcie realizowane
wraz z Bractwem Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zawody odbyły się 19.09.2020 r. na licencjonowanej strzelnicy w Kacprówku
k.

Łaskarzewa.

W

ramach

zawodów

rywalizowano

o

tarczę

okolicznościową

celestynowskiego samorządu.
W ramach współpracy o charakterze niefinansowym, podejmowanej w 2020 r. można
wskazać udostępnianie lokalu na spotkania (pomieszczeń Urzędu Gminy w Celestynowie
na

spotkania

grupy

AA

„Dar”,

harcerzy

ZHP

Hufiec

Celestynów),

a także umożliwianie realizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych
lub kulturalnych (kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”, hala sportowa
w Celestynowie).
W 2020 r. Biuro Promocji Urzędu Gminy w Celestynowie prowadziło skierowaną
do

podmiotów

trzeciego

sektora

działalność

informacyjną

dotyczącą

możliwości

pozyskania przez nie dofinansowania zewnętrznego z innych instytucji. Na bieżąco
przekazywało, poprzez publikację na oficjalnej stronie internetowej gminy lub/i na
Fanpage oraz przesyłano e-maile, posiadane przez nie informacje na temat możliwości
pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego. Przesłano komunikaty o uruchomionych
lub trwających naborach, w ramach których można było pozyskać środki na zaplanowane
działania: dofinansowanie działalności Kół Gospodyń wiejskich (ARiMR), informacja
o ogłoszonym naborze wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych - nowej
formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0., Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy.
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V.

Mierniki efektywności realizacji Programu2

Lp.

Miernik

1)

liczba ogłoszonych konkursów ofert 3

2)

liczba ofert, które wpłynęły

3)

liczba ofert, które wpłynęły z pominięciem otwartego
konkursu ofert4
liczba umów zawartych
wsparcie realizacji zadania
na realizację zadań
publicznych
powierzenie realizacji zadania

4)

5)
6)

7)
8)

wysokość środków finansowych przeznaczonych na
realizacje zadań publicznych
wysokość udzielonych
dotacji

kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

1

1

2

3

2

0

3
1
144.800,00 zł

wsparcie realizacji zadania

135.000,00 zł

powierzenie realizacji zadania

9.800,00 zł

liczba osób, które były adresatami dofinansowanych
zadań publicznych
liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez
organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę

2

Zadanie publiczne
wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

Łącznie

przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

porządek
i bezpieczeństwo
publiczne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.090,00 zł

-

-

-

-

-

-

-

4

1

43.000,00 zł

217 osób

2.000 osób

1

2

2
5
2
6
1
187.800,00 zł
173.090,00 zł
9.800,00 zł
2.217 osób
8

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 134/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
3
zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4
zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
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Stopień zgodności realizowanych zadań publicznych z zadaniami przyjętymi
w Programie.
Program na 2020 r. zakładał poprawę jakości życia oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb
społecznych
i

mieszkańców

warunków

do

Gminy

uczestnictwa

w

Celestynów
życiu

poprzez

publicznym.

stworzenie
Mimo

im

możliwości

pandemii

COVID-19,

która to w roku 2020 r. spowodowała liczne ograniczenia w wielu sferach życia
publicznego i prywatnego, organizacje pozarządowe i inne podmioty zrealizowały
zaplanowane przedsięwzięcia, w mniejszym lub większym zakresie, poszerzając tym
samym ofertę zadań publicznych skierowanych do mieszkańców gminy.
Przeprowadzenie przedsięwzięć w dobie pandemii wymagało od nich przemyślenia
swojego funkcjonowania, rozeznania się w narzędziach, którymi dysponują lub środkach,
które są dla nich dostępne. Organizacje zaczęły poszukiwać nowych form współpracy
dostosowujących

realizowane

zadania

do

nowej

rzeczywistości

i

podtrzymujące

aktywność społeczną. Główną rolę w tym zakresie odegrały nowoczesne technologie,
dzięki którym możliwe i realne na dużą skalę stało się komunikowanie się na odległość
i

wykorzystywanie

zasobów

przestrzeni

wirtualnej.

Przykładem

tego

może

być

przeprowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Mazowsza promocja wydanej książki
w Internecie z wykorzystaniem ogólnodostępnego portalu YouTube, czy zaakcentowanie
obchodów 77. rocznicy „Akcji pod Celestynowem” w nagranym przez ZHP Hufiec
Celestynów materiale filmowym. Część spotkań jak i rajd w przypadku ZHP Hufca
Celestynów odbyły się w formie zdalnej.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pozwoliła, przy
zachowaniu obowiązującego w związku z pandemia reżimu sanitarnego na poszerzenie
ofert zajęć sportowych, zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Działania w tym kierunku realizowane były w głównej mierze przez dwa kluby sportowe,
które mają siedzibę na terenie Gminy Celestynów: RKS „Bór” Regut, CKS „Celestynów”.
W przypadku klubu z Reguta w 2020 r. kontynuowano zajęcia udoskonalające
umiejętność gry w piłkę nożną, piłkę siatkową i halową piłkę nożną - Futsalu. Należy tutaj
zaznaczyć, że na początku roku 2020 r. starania młodzieżowej drużyny Futsalu przyniosły
efekt w postaci tytułu wicemistrza Polski w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu
U-14. W przypadku CKS „Celestynów” prowadzono szkolenie z piłki nożnej. Na terenie
Gminy

przeprowadzono

również

działania

popularyzujące

takie

dyscypliny

jak strzelectwo. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy mogli brać udział również
w

zawodach,

turniejach

organizowanych

na

obiektach

Gminy

Celestynów,

a także na obiektach wyznaczonych przez MZS. Dzięki realizacji zadań mieszkańcy mieli
możliwość udziału w regularnych, ciekawych i rozwijających zajęciach sportowych,
prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. Poszerzony został wachlarz
sposobów spędzania w sposób aktywny czasu wolnego poznając sportową rywalizację.
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Przedsięwzięcia przyczyniły się zarówno do prawidłowego rozwoju fizycznego jego
uczestników

i

(kształtowanie

promocji

zdrowego

pozytywnych

stylu

cech

życia,

charakteru,

jak

i

umiejętności

wysokiego

społecznych

poziomu

moralnego

i etycznego).
Oferta kulturalna obejmowała organizację imprez plenerowych, spotkań i uroczystości
związanych z historią gminy, wydanie publikacji związanych z historią gminy. Efektem
działań

była

popularyzacja

wśród

mieszkańców

informacji

związanych

z wojną polsko-bolszewicką i Bitwą Warszawską 1920 r. oraz obchodami Dnia Wojska
Polskiego, a także organizacji wystawy w związku z 30. rocznicą nawiązania współpracy
z gminą bliźniaczą z Francji Clapiers. Nowym elementem współpracy z organizacjami
pozarządowymi w 2020 r. było podjęcie wspólnego przedsięwzięcia przy realizacji zadania
publicznego dotyczącego porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez organizację
Gminnego Dnia Bezpieczeństwa.
W

związku

zagrożeniem

przeprowadzona

w

związanym

zmodyfikowanej

z

COVID-19

formie

lub

część

uległa

przedsięwzięć

ograniczeniu.

ZHP

została
Hufiec

Celestynów z całego zakresu rzeczowego zadania publicznego przeprowadził 23 na 28
zaplanowanych

aktywności

z

cyklu

objętego

harmonogramem.

Odwołane

zostało

m.in. przeprowadzenie Maratonu Filmowego, sadzenie lasu. W związku z ograniczeniami
w przekraczaniu granic nie odbył się przewidywany dla mieszkańców Gminy Celestynów
występ chóru polonijnego, który cyklicznie od kilku lat był organizowany przez Parafię
Rzymskokatolicką M.B. Królowej Polski w Otwocku.
Współpraca z podmiotami trzeciego sektora i ich rozwój wpływa na zwiększenie
potencjału społecznego Gminy Celestynów. Możliwość realizacji inicjatyw oddolnych
aktywizuje jej mieszkańców i poszerza ofertę wydarzeń odbywających się na jej terenie.
W 2020 r. z siedmiu przedsięwzięć prowadzonych przez organizacje pozarządowe
w

ramach

współpracy

finansowej

z

samorządem, mimo obostrzeń

i

ograniczeń

wynikających z pandemii COVID-19, miało okazję skorzystać ponad 20% lokalnej
społeczności.
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Załącznik
Projekt pn. „Do siatki i nad siatką”

Fot. 1 Uczestnicy zajęć prowadzonych przez RKS „Bór”.

Projekt pn.: „Wyjazd dzieci z terenu gminy Celestynów na Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w Futsalu”

Fot. 2 Drużyna RKS „Bór” na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14
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Projekt pn.: „Zostawimy ten świat lepszym!”

Fot. 3 Kadr z materiału filmowego nagranego przez ZHP Hufiec Celestynów w związku z rocznicą „Akcji pod Celestynowem”.

Projekt pn. „Organizacja imprez plenerowych XIV Piknik forteczny na
Dąbrowieckiej, Górze 100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 oraz opracowanie i
wydanie popularno-naukowej publikacji pod roboczym tytułem Przedmoście
Warszawa w Bitwie warszawskiej 1920-część południowa”

Fot. 4 Wystawa sprzętu wojskowego podczas XIV pikniku Fortecznego na Dąbrowieckiej Górze.
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Projekt pn.: „Jutro sianokosy”: książka o historii i życiu na wsi mazowieckiej
(Gmina Celestynów)

Fot. 5 Okładka książki wydanej przez Stowarzyszenie Kultury Mazowsza.

Projekt pn.: fotograficzna wystawa plenerowa pt. „30 lat przyjaźni pomiędzy
Gminami Celestynów i Clapiers”

Fot 6 Wystawa zdjęć dokumentujących współpracę Celestynów (Polska) – Clapiers (Francja) była dostępna dla mieszkańców
wzdłuż ul. Św. Kazimierza w Celestynowie przy Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka"
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Projekt pn. „Zima 2019 Uzależnia mnie tylko sport – edycja piąta”, „Lato 2019
Uzależnia mnie tylko sport – edycja szósta”

Fot. 7 Zajęcia integracyjne uczestników.

Projekt pn.: Gminny Dzień Bezpieczeństwa

Fot. 8 Jedna z prezentacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przedstawiona podczas Gminnego Dnia Bezpieczeństwa.

Zdjęcia:
Fot. 1, 3, 4, 6, 8 – Urząd Gminy w Celestynowie, Fot. 2, 7 – Regucki Klub Sportowy „Bór”, Fot. 3, 5 – zrzut z
ekranu.
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