Uchwała nr 428/2004
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na 2005 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 42, art. 51 i art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. późn. zm.) w związku z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 193, poz. 1891), art. 25 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. Nr64, poz. 593 z póź. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Przyjąć „Program współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na 2005 r. z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3

Traci moc Uchwała  nr  250/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2003r. z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

















Uzasadnienie

W związku z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezbędne jest uchwalenie rocznego programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
Program ma na celu stworzenie podstaw wspólnej polityki w zakresie realizacji zadań publicznych. Miasto w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności powierza lub wspiera realizację zadań publicznych, które dają gwarancję ich realizacji w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy.
Podmioty realizujące zadania mają również swój udział w rozpoznawaniu i definiowaniu potrzeb mieszkańców, stając się tym samym partnerem w kształtowaniu oraz realizowaniu polityki społecznej miasta.
















PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE NA ROK 2005 Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

Wstęp

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnera.
Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego (zasada suwerenności stron, zasada partnerstwa, zasada efektywności, zasada uczciwej konkurencji i jawności) stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. 
Zasada pomocniczości oznacza powierzenie organizacjom tych zadań, które mogą wykonać sprawniej, taniej niż instytucje miasta.
Zasada suwerenności stron przejawia się w poszanowaniu autonomii organizacji, nie narzucając sobie nawzajem woli ingerowania w wewnętrzne sprawy podmiotów.
Zasada partnerstwa oznacza współpracę „jak równy z równym” na warunkach określonych dobrowolną umową.
Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
Zasada uczciwej konkurencji i jawności zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych jawnych kryteriach wspierania finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych.
  
I. Przedmiot programu współpracy

	Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) w art. 3 mówi o organizacjach pozarządowych i podmiotach, które w programie będą funkcjonować jako organizacje.

Program współpracy dotyczy organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Siemianowic Śląskich zgodnie z Ustawą. 

II. Cel programu

Celem wprowadzenia „Programu współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na 2005 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jest:
	określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy oraz określenie udzielania pomocy organizacjom  przez samorząd miasta,

umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej Siemianowiczan,
prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
uzupełnienie działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
III Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Miasta Siemianowice Śląskie z organizacjami jest:
	realizacja zadań gminy określonych w ustawach,

podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 
określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
konsultowanie aktów prawa lokalnego.

IV Formy współpracy

Współpraca Miasta Siemianowice Śląskie z organizacjami może odbywać się  w szczególności w formach:
	zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, jako:
	powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

lub
	wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dofinansowania ich realizacji,
	współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta,

udział w miarę możliwości organizacji w działaniach programowych samorządu,
uczestnictwo we wspólnych inicjatywach organizowanych zarówno przez Urząd Miasta i organizacje,
stwarzanie udogodnień organizacjom w dostępie do lokali na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

V Zlecanie realizacji zadań publicznych

	Zlecanie realizacji zadań organizacjom może nastąpić  w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.

Dotacje, o których mowa w Ustawie, nie mogą być udzielone na:
	dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
działalność gospodarczą podmiotów,
udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
działalność polityczną i religijną.
	Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom, Prezydent Miasta opublikuje informacje o nim w:
	dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym,
Biuletynie Informacji Publicznej,
umieści ją na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, 
poda do wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego  
           (www.um.siemianowice.pl).
	W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista wnioskodawców, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miasta Siemianowice  Śląskie oraz zostanie podane do wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.

Decyzję o wyborze organizacji, które otrzymają dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych Wydziałach Urzędu  Miasta Siemianowic Śląskie podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia.
Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej Prezydent Siemianowic Śląskich zasięgnie opinii komisji oceniającej  złożonej z przedstawicieli Miasta Siemianowice Śląskie oraz przedstawicieli organizacji.
Skład komisji oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich. Wybranymi członkami komisji oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z organizacjami uczestniczącymi w otwartym konkursie.
Wykaz beneficjentów, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.
Realizując zlecane przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zadania publiczne organizacje są zobowiązane do:
	pisemnego informowania z 14 dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego Wydziału merytorycznego Urzędu Miasta o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,
informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat organizacji poprzez media jak również stosownie do charakteru zadania poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu miasta Siemianowic Śląskich.
	W imieniu Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje sprawują odpowiednie wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w ust. 5 Wydziały Urzędu Miasta poprzez:
	wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w Ustawie, umowach i Programie współpracy Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2005 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
	W roku 2005 Miasto Siemianowice Śląskie będzie realizować następujące zadania w ramach programu współpracy mającego charakter dwupoziomowy (pozafinansowy i finansowy):

POLITYKA SPOŁECZNA

Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest rozwiązywanie problemów poszczególnych osób, rodzin oraz grup społecznych Miasta Siemianowice Śląskie.
 
1. Prowadzenie działalności poradniczo–terapeutycznej i szkoleniowej na rzecz mieszkańców Siemianowic Śląskich.
Cel główny zadania
-   prowadzenie działalności profilaktycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, a także    
     wśród rodzin zagrożonych uzależnieniami,
-   promowanie alternatywnych zachowań i kształtowanie postaw asertywnych oraz    
     sprzyjanie organizowaniu akceptowanych społecznie form spędzania czasu wolnego,
-    organizowanie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych o niskim statusie materialnym,
-    prowadzenie współpracy i współdziałania z organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i zakładami pracy w zakresie problematyki związanej z uzależnieniami.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: 
-    udzielanie pomocy prawnej i psychologiczno - terapeutycznej osobom uzależnionym i  członkom ich rodzin, w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób   uzależnionych od alkoholu i innych substancji oraz członków ich rodzin poprzez:
a) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, szczególnie dotyczącej dzieci i młodzieży poprzez funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych          
b)  prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i rodziców w zakresie problematyki uzależnień,
-     tworzenie możliwości spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez         
      finansowanie działań podjętych przez organizacje w celu obniżenia kontaktu z środkami odurzającymi,
-   udzielenie rodzinom, w których występują uzależnienia, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez rozszerzenie działalności stowarzyszeń abstynenckich i podejmowania innych przedsięwzięć,
-  kontynuowanie współpracy i współdziałania na szczeblu miejskim z instytucjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi w realizacji programu “ Niebieska Karta “,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
-    wspierania inicjatyw grup samopomocowych.

Uczestnicy zadania:
-    osoby i ich rodziny z problemem uzależnienia,
-	dzieci i młodzież,
-	ofiary przemocy domowej,
-	osoby ze środowisk już zagrożonych patologią.

2. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz minimalizowanie jego skutków
Cel główny zadania:
-	aktywizacja osób bezrobotnych poprzez pomoc w zdobywaniu, podnoszeniu i zmianie kwalifikacji, zmierzająca do polepszenia ich pozycji na rynku pracy,
-	ograniczenie skutków długotrwałego pozostawania bez pracy,
-	obniżanie stopy bezrobocia. 

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
-	tworzenie punktów inforamcyjno–pomocowych dla osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów,
-	organizowanie kursów podnoszących lub zmieniających dotychczasowe kwalifikacje osób bezrobotnych,
-	tworzenie środowiskowych programów samopomocowych dla osób zagrożonych, bądź dotkniętych bezrobociem.

Uczestnicy zadania:
-    osoby bezrobotne,
-    absolwenci pozostający bez zatrudnienia,
-    osoby zagrożone bezrobociem,
-    rodziny dotknięte problemem bezrobocia.

Ochrona i promocja zdrowia 
Cel główny zadania: 
-    przeciwdziałanie chorobom określanym jako społeczne,
-	poprawa warunków życia chorych ich rodzin, oraz minimalizowanie skutków choroby,
-	obniżanie społecznych kosztów leczenia chorób,
-	integracja chorych ze środowiskiem ludzi zdrowych,
-	ochrona zdrowia psychicznego i zapewnienie wszechstronnej pomocy osobom z  
            zaburzeniami psychicznymi.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
-	działanie edukacyjno – profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży z cukrzycą,
-	grupy samopomocowe  dla osób chorych na cukrzycę,
-	organizowanie opieki paliatywnej w domu chorego.

Uczestnicy zadania:
-   mieszkańcy miasta,
-   osoby chore i ich rodziny.

4. Rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych, niedowidzących, głuchych, głuchoniemych.
Główny cel zadania:
-  tworzenie sprzyjających warunków wszechstronnego, harmonijnego rozwoju osób niepełnosprawnych,
-  przygotowanie osób niepełnosprawnych do możliwie samodzielnego życia, w tym również zawodowego,
-     integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
-  stworzenie warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki dla dzieci i młodzieży z  upośledzeniem umysłowym.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania: 
–	rehabilitacja społeczna osób głuchych i głuchoniemych,
–	rehabilitacja społeczna osób niewidomych i niedowidzących,
–	rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z  niepełnosprawnością fizyczną.
Uczestnicy zadania:
-    osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz opiekunowie.

5. Likwidacja barier transportowych /komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych/
Cel główny zadania:
-	zwiększenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
-	zwiększenie dostępności do edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-	przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych,
-   podnoszenie wiedzy i rozwój zainteresowań ludzi niepełnosprawnych oraz pomoc w zakresie informacyjnym.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach zadania:
-	zapewnienie transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych i ośrodków rehabilitacyjnych.

Uczestnicy zadania:
-   dzieci i młodzież niepełnosprawne. 

6. Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną
Cel główny zadania:
-	przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych,
-	zwiększenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
-	stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób oraz rodzin osób niepełnosprawnych,
-	poprawa społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
-	zmiana stosunku społeczności lokalnej do osób niepełnosprawnych.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
-	działalność informacyjno – edukacyjna i szkoleniowa na rzecz społeczności lokalnej,
-	tworzenie grup wsparcia i samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Uczestnicy zadania:
-	osoby  niepełnosprawne,
-	mieszkańcy miasta.

7.  Pomoc Społeczna
Cel główny zadania:
-	udzielanie pomocy osobom, rodzinom, a w szczególności dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz dzieciom z rodzin patologicznych, z powodu bezdomności, bezrobocia, ubóstwa, nieprzystosowania społecznego, bezradności życiowej w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawności, starości, długotrwałej choroby.

 Realizowane przedsięwzięcia w ramach realizacji zadania:
-	tworzenie infrastruktury socjalnej,
-	prowadzenie świetlic dla dzieci,
-	pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 
      osób i rodzin,
-	wspieranie osób i rodzin we wzmacnianiu i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania 
      w  społeczeństwie oraz tworzenie warunków przyjających temu,
-	udzielanie pomocy najbiedniejszym, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, osobom 
      samotnie wychowującym dzieci, 
-	organizacja posiłków i pomocy rzeczowej dla osób będących w trudnej sytuacji    
      życiowej.

Uczestnicy zadania:
-	dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych lub patologicznych,
-	osoby i rodziny bezdomne,
-	osoby i rodziny bezrobotne,
-	osoby i rodziny ubogie,
-	osoby i rodziny nieprzystosowane społecznie,
-	osoby i rodziny dotknięte bezradnością życiową.


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Organizacja imprez kulturalnych
Cel główny zadania:
upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
organizacja i współorganizacja konkursów, festiwali, przeglądów o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym na terenie miasta,
	organizacja i współorganizacja koncertów i imprez kulturalnych,

organizacja imprez rocznicowych i świąt państwowych.

Uczestnicy zadania:
	mieszkańcy miasta.


Wspieranie i promocja ruchu artystycznego na terenie miasta.
Cel główny zadania:
-    utrzymanie ruchu amatorskiego w mieście oraz promocja siemianowickich artystów.


Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
wspieranie amatorskich zespołów artystycznych, 
wspieranie i promocja artystów siemianowickich, 
	wspieranie i promocja dziecięcych grup plastycznych działających w mieście. 

Uczestnicy zadania:
mieszkańcy miasta. 

3. Kształtowanie procesu edukacyjno – wychowawczego dzieci i młodzieży w zakresie kultury
Cel główny zadania:
kształtowanie świadomości regionalnej, historycznej oraz wrażliwości artystycznej.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
organizacja na terenie szkół koncertów  edukacyjnych,
dofinansowanie szkół w uczestnictwie w akademii filmowej,
współorganizacja przedstawień teatralnych, 
wspieranie szkolenia muzycznego przygotowującego do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych,
wspieranie działań rozwijających zainteresowania w dziedzinie plastyki, tańca i innych form artystycznych.

Uczestnicy zadania:
mieszkańcy miasta.

Współpraca zagraniczna w zakresie kultury.
Cel główny zadania:
umożliwianie wymiany kulturalnej zespołów artystycznych,
promocja kultury regionalnej i narodowej poza granicami Siemianowic Śląskich,
integracja europejska poprzez kulturę.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
organizacja wyjazdów siemianowickich zespołów i artystów,
organizacja pobytu na terenie Siemianowic Śląskich przedstawicieli kultury  z miast partnerskich.

Uczestnicy zadania:
mieszkańcy Siemianowic Śląskich oraz miast partnerskich.

Wspieranie mniejszości narodowych
Cel główny zadania:
propagowanie kultury mniejszości narodowych.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
wspieranie działań artystycznych.

Uczestnicy zadania:
-    dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach mniejszości narodowych.


6. Wspieranie w zakresie kultury organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży.
Cel główny zadania:
zapewnienie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki w okresie ferii zimowych i letnich wakacji.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
organizacja zajęć świetlicowych,
organizacja wyjazdów poza miasto.

Uczestnicy zadania:
dzieci i młodzież zamieszkująca Siemianowice Śląskie.ąskie

7.  Działalność wydawnicza
Cel główny zadania:
upowszechnianie twórczości siemianowickich twórców,
dokumentowanie dorobku kulturalnego i społecznego miasta.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
kontynuacja wydawnicza  serii „Biblioteka Siemianowicka”,
inne publikacje książkowe o Siemianowicach Śląskich,
katalogi,
foldery reklamowe,
afisze, plakaty, ulotki, 
wydawnictwa fonograficzne.

Uczestnicy zadania:
mieszkańcy miasta
 

KULTURA FIZYCZNA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
Cel główny zadania:
	określenie kierunków rozwoju sportu w mieście,
	rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży zrzeszonych w siemianowickich stowarzyszeniach sportowych,
	propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego – realizacja programów sportowych.


Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	prowadzenie zajęć treningowych,

organizowanie zgrupowań sportowych,
organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
organizacja i udział w innych zawodach, turniejach sportowych, Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach Świata, Europy, Polski i innych olimpiadach.

Uczestnicy zadania:
	dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych na terenie miasta.


Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
Cel główny zadania:
	propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych                               i rekreacyjnych,

popularyzacja różnych dyscyplin sportowych.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	organizacja imprez sportowych o zasięgu ponad lokalnym i szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych oraz promocji miasta,

organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu ponad lokalnym.

Uczestnicy zadania:
	mieszkańcy miasta.


Wspieranie w zakresie kultury fizycznej i rekreacji organizatorów wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w czasie ferii i wakacji 
Cel główny zadania: 
	zapewnienie oferty czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej                     w mieście w czasie wolnym od nauki w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.


Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (turnieje, gry, zabawy),

współpraca z organizatorami wycieczek turystyczno – krajoznawczych, rajdów, obozów wędrownych, obozów i kolonii z programem rekreacyjno – sportowym, itp..

Uczestnicy zadania:
	dzieci i młodzież pozostająca w mieście podczas ferii zimowych i wakacji letnich.


Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu  i rekreacji
Cel główny zadania:
	prowadzenie systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach zgodnie z miejskim kalendarzem imprez sportowych,

propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	organizacja zawodów sportowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych        i ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych,

udział w zawodach na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim rozgrywanych w ramach współzawodnictwa szkół oraz innych imprezach rekreacyjnych i sportowych.

Uczestnicy zadania:
	dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych                                 i ponadgimnazjalnych.


Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki
Cel główny zadania:
	organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej i tworzenie warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju,

popularyzacja działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

szkolenie animatorów sportu, rekreacji i turystyki oraz kadry instruktorskiej,
organizacja kursów specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
organizacja kursów specjalistycznych i szkoleń w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Uczestnicy zadania:
	mieszkańcy miasta.


Upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Cel główny zadania:
	wychowanie przez krajoznawstwo i turystykę,

wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
umożliwianie rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji (hobby),
propagowanie wiedzy krajoznawczej o mieście i regionie,
współpraca z organizacjami pozarządowymi przy realizacji programów turystycznych.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	realizacja miejskiego kalendarza imprez turystyki kwalifikowanej (turystyka piesza, górska, rowerowa),

organizacja konkursów, turniejów nt. wiedzy krajoznawczo – turystycznej,
spotkania z zasłużonymi dla turystyki, prelekcje, wieczornice turystyczne.

Uczestnicy zadania:
	dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy miasta.


Współpraca z zagranicą w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
Cel główny zadania:
	integrowanie sportowców z Siemianowic Śląskich ze sportowcami zagranicznymi, przede wszystkim z miast partnerskich,

motywowanie i nagradzanie sportowców poprzez udział w międzynarodowych imprezach sportowych w ramach wymiany z miastami partnerskimi,
wymiana doświadczeń szkoleniowych z partnerami zagranicznymi.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
	organizacja zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych z udziałem drużyn                     z zagranicy,

udział w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych za granicą.

Uczestnicy zadania:
	mieszkańcy naszego miasta.




RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI.

1. Współpraca w opracowywaniu planów i procedur postępowania w zakresie reagowania kryzysowego.

Cel główny zadania.
-    wypracowanie jednolitego modelu postępowania w sytuacjach kryzysowych,
-    określenie zakresu zadań dla realizatorów procedur postępowania w zakresie 
      reagowania kryzysowego,
-    wymiana informacji i doświadczeń. 

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-    współuczestnictwo w posiedzeniach, naradach, szkoleniach Miejskiego Zespołu 
      Reagowania Kryzysowego,
-     tworzenie procedur postępowania.

Uczestnicy zadania.
-	organizacje pozarządowe, stowarzyszenia działające w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony ludności.


2. Współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Cel główny zadania.
-     wspieranie służb ratowniczych oraz jednostek organizacyjnych biorących udział w
       zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
-	 ograniczenie skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
-	 wymiana informacji i doświadczeń. 

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-     czynny udział w szkoleniach, ćwiczeniach w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych
             i zagrożeń środowiska

Uczestnicy zadania.
-  organizacje pozarządowe, stowarzyszenia działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

3. Współdziałanie w zakresie zapewnienia awaryjnych systemów łączności  w sytuacjach kryzysowych.

Cel główny zadania.
-	zapewnienie alternatywnej łączności w sytuacji kryzysowej,
-	wymiana informacji i doświadczeń. 

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-    udział w szkoleniach poświęconych reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy zadania.
-  organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

4. Upowszechnianie wiedzy z zakresu potencjalnych zagrożeń i postępowania 
    w typowych sytuacjach.

Cel główny zdania.
-	ograniczenie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
-	przeciwdziałanie i profilaktyka z zakresu potencjalnych zagrożeń,
-	nabycie umiejętności potrzebnych do postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych,
-	wymiana informacji i doświadczeń. 

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-	czynny udział w szkoleniach organizowanych z zakresu zagrożeń i sposobu   
            postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Uczestnicy zadania.
-  organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH  I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ.

1.	Niesienie pomocy mieszkańcom po traumatycznych zdarzeniach losowych.

Cel główny zadania.
-	niesienie pomocy psychologicznej, społecznej osobom po traumatycznych  zdarzeniach   losowych,
-	wymiana informacji i doświadczeń. 

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-	poradnictwo prawnicze, psychologiczne dla osób poszkodowanych,
-	opieka nad osobami poszkodowanymi. 

Uczestnicy zadania.
-	organizacje pozarządowe, stowarzyszenia działające w zakresie bezpieczeństwa i  ochrony ludności.

2. Współpraca w organizowaniu i prowadzeniu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie miasta oraz zapewnieniu pomocy przedmedycznej, społecznej dla ewakuowanej ludności.

Cel główny zadania.
-	ograniczenie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń,
-	zapewnienie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji ludności,
-	zapewnienie opieki nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-	czynny udział w szkoleniach organizowanych z zakresu ewakuacji ludności,
-	poradnictwo prawnicze, psychologiczne dla osób poszkodowanych.

Uczestnicy zadania.
-	organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZĄDOWE. 

Cel główny zadania.
-	wsparcie techniczne i informacyjne działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania.
-	wyposażanie poprzez przekazywanie nadwyżek sprzętowych,
-	 wymiana informacji i doświadczeń. 


Uczestnicy zadania.
-	organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Współpraca międzynarodowa

Cel główny zadania
-	wsparcie zaangażowania mieszkańców Siemianowic Śląskich w projekty współpracy z organizacjami międzynarodowymi,
-	wsparcie inicjatyw mających na celu promocje integracji europejskiej,
-	wsparcie dla projektów ukierunkowanych na organizację praktyk zawodowych, staży,   
wolontariatu, zatrudnienie dla siemianowickich bezrobotnych bezrobotnych studentów za  granicą,
-	wsparcie mieszkańców Siemianowic Śląskich będących członkami międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń w ich działalności na rzecz tych organizacji.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
-	organizacja konferencji naukowych,
-	udział w konferencjach i seminariach zagranicznych,
-	organizacja  Dnia Unii Europejskiej,
-	udział w projektach w ramach programów wspólnotowych Komisji Europejskiej takich jak:  SOKRATES, YOUTH, LEONARDO da VINCI i innych,
-	organizacja imprez promujących integrację europejską.

Uczestnicy zadania:
-	szkoły,
-	instytucje 
-	naukowe,
-	stowarzyszenia,
-	organizacje pozarządowe.

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Cel główny zadania:
-	kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Realizowane przedsięwzięcia w ramach zadania:
-	urządzania i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków poprzez warsztaty ekologiczne,
-	udzielanie na podstawie opracowanych zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.

Uczestnicy zadania:
-	dzieci, młodzież, osoby dorosłe.



