
Pierwsze propozycje organizacji pozarządowych do projektu programu współpracy na rok 2015 

OD 20 SIERPNIA DO 12 WRZEŚNIA 2014 

 

Lp. Propozycja  Stanowisko wydziału merytorycznego 

Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

1. 

PUTW pragnie stworzyć program aktywności dla seniorów, aby 

przywrócić im wiarę we własne siły, zdrowie i możliwość bycia aktywnym.  

Zadania: 

1) stworzenie sieci zajęć ruchowych w różnych dyscyplinach 

dostosowanych do wieku i możliwości seniora (pływanie, pilates, joga, 

aerobik, gimnastyka korekcyjna, wycieczki piesze); 

2) docelowo – udział w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej 

Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach w 2015 r.  

PUTW w 2014 r. zajął na Olimpiadzie 8 miejsce, zdobywając 5 medali 

indywidualnie. Wyjazd był dofinansowany przez Urząd Miejski.  

 

W roku 2015 PUTW planuje również udział w Olimpiadzie; koszt 

całkowity to ok. 10 tys. zł –  treningi, transport, noclegi oraz wyżywienie 

dla 30 osób. Ze środków własnych Uniwersytet jest w stanie pokryć 

wydatki w wysokości 2 tys. zł. PUTW wnioskuje o ujęcie powyższego 

wyjazdu jako zadania w programie współpracy.    

 

 

Wydział Edukacji i Sportu: 

 

Proponujemy przystąpienie do otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie zajęć sportowych 

i organizacja imprez. 

 

Wydział Spraw Społecznych: 

 

Propozycja została przyjęta; w Programie Współpracy na rok 2015 dodano 

zadanie pn. „Wspieranie aktywności seniorów”.   

Fundacja toTu toTAM w Przemyślu 

2. 
Fundacja pragnie zorganizować w 2015 r. w Przemyślu Festiwal Brave 

Kids – szczegóły projektu w załączeniu. 

 

Wydział Kultury: 

 

Festiwal w wymiarze całościowego projektu jest bardzo ciekawą inicjatywą 

i cenną, zwłaszcza z punktu widzenia jego wymiaru społeczno – kulturowego.  
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Nie ma przeszkód w złożeniu oferty o cząstkowe wsparcie zadania w ramach 

tzw. małej dotacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że na tym etapie pozytywna opinia 

nie jest jednoznaczna z deklaracją otrzymania środków. 

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Przemyślu 

3. 

1.  Organizacja warsztatów edukacyjnych dla różnych społeczności 

wyznaniowych o tematyce religijnej i kulturowej. 

 Warsztaty skierowane będą do różnych grup wiekowych. 

Stowarzyszenie widzi możliwość współpracy z organizacjami 

działającymi na terenie Przemyśla, którym również zależy na 

propagowaniu i rozwijaniu świadomości społecznej. 

 Koszt takiego zadania to 1800-2000 zł. Termin realizacji 2015 r. 

 

2.  Spotkanie noworoczne społeczności prawosławnej z pozostałymi 

wyznaniami, w ramach którego odbędzie się koncert kolęd i pastorałek 

połączone z symbolicznym poczęstunkiem dla zaproszonych gości.  

 Koszt zadania ok. 1500 zł, termin realizacji pierwszy kwartał 2015 r. 

  

 

 

Wydział Kultury: 

 

Przedstawione propozycje zadań odnoszą się wprost do sfery religijno – 

wyznaniowej. Zadania publiczne wymienione w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie nie obejmują tej sfery działań, w związku z tym 

w takiej formie zadanie nie może znaleźć się w programie współpracy i nie może 

być dofinansowane z budżetu miasta.  

Należ jednak dodać, że inicjatywa, szczególnie ta dotycząca warsztatów jest 

ciekawa i warta zrealizowania. Propozycja wymaga doprecyzowania, zwłaszcza 

w zakresie celu, jakiemu ma służyć zadanie. 

Opracował: Robert Gawlik, Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych 


