Załącznik Nr 1
do sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLI/395/10 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pelplin
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011

Realizując Uchwałę Nr XLI/395/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy Gminy Pelplin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin uznał za celową realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i przyznał wsparcie finansowe z budżetu Gminy na niżej wymienione zadania:

NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA
KWOTA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

DOFINANSOWANIA

Zrzeszenie
KaszubskoPomorskie Oddział
Kociewski

Pelplin – nasza mała ojczyzna 80lecie nadania Pelplinowi praw
miejskich

2 430,00 zł Celem zadania była promocja historii, kultury i tradycji Pelplin

w roku 80 rocznicy przyznania praw miejskich, a także
krzewienie idei małych ojczyzn wśród społeczności lokalnej, a
szczególnie młodych ludzi, którzy aktywnie wzięli udział w
konkursowej części zadania.
W ramach zadania odbyło się sympozjum z okazji 80 rocznicy
nadania Pelplinowi praw miejskich z udziałem zaproszonych
gości. W czasie sympozjum wygłoszone zostały trzy referaty.
Wręczono nagrody laureatom konkursów. Wydana została także
okolicznościowa publikacja „Pelplin 1931-2011”, którą
otrzymali wszyscy uczestnicy sympozjum, laureaci konkursów i
ich opiekunowie.

Caritas Diecezji
Pelplińskiej

IV Kociewskie Igrzyska Sportowe
Osób Niepełnosprawnych Pelplin
Pomorze 2011 Razem łatwiej
szybciej i przyjemniej – kampania
na rzecz świadomej integracji

7 400,00 zł W ramach zadania ponad 300 sportowców niepełnosprawnych

miało okazję uczestniczyć w imprezie, którą w charakterze
widza oglądało 650 osób. Publiczność miała okazję przekonać
się że impreza współorganizowana przez osoby niepełnosprawne
jest ciekawa, dynamiczna a rywalizacja niepełnosprawnych
sporowców dostarcza wiele ciekawych wrażeń.
Dyscypliny były dobrane w taki sposób, aby umożliwić start
wszystkim osobom bez względu na możliwości fizyczne.
Odbyły się dyscypliny typowo olimpijskie np. bieg na 100, 400 i
4x400, skok w dal oraz gry i zabawy, np. skok z miejsca, rzut do
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celu.
Do udziału w Igrzyskach zaproszeni zostali: Jarosław
Jakimowicz, Michał Chorosiński, Tomasz Schimscheiner,
Tomasz Kalczyński, Grzegorz Staszewski, Leszek Blanik,
Jarosław Dymek, Sławomir Toczek, Piotr Szymiec, Mariusz
Noskwiak oraz Jacek Dymek. Ceremonii wręczania medali
zwycięzcom dokonali aktorzy oraz gwiazdy sportu co sprawiło,
że uczestnicy Igrzysk czuli się wyjątkowo i dumnie.

Stowarzyszenie
Miłośników Pelplina

Akademia Pamięci

2 200,00 zł Działania pod hasłem Akademia Pamięci rozpoczęły się w

kwietniu 2011 roku, kiedy to 35 osobowa grupa młodzieży
rozpoczęła kurs szybkiego czytania i zapamiętywania. Zajęcia
odbywały się w mniejszych grupach, raz w tygodniu dla każdej z
grup w sumie 10 spotkań po 2 h dla każdej z grup, na
zakończenie cyklu spotkań odbyły się 4 spotkania wspólne.
Zajęcia realizowane jako trening technik pamięciowych wraz z
dodatkowymi zadaniami nauczyły młodzież wykorzystywania
metod pamięciowych oraz umiejętności szybkiego czytania.
Podczas wspólnych spotkań w ramach zajęć powtórzono
wszystkie zaprezentowane metody oraz skupiono się na
stworzeniu gry pamięciowej dla dzieci i młodzieży z Pelplina.
Młodzież uczestnicząca w kursie miała za zadanie przygotować
fotografie ważnych miejsc w Pelplinie, które jednocześnie
mogłyby pokazać piękno i atrakcyjność miasta. Fotografie
zmontowano i wydrukowano w Wydawnictwie Bernardinum w
Pelplinie. Dodatkowo młodzież przygotowała instrukcję do gry
oraz zaprojektowała opakowania (woreczki) do gry, korzystając
z pomocy rodziny oraz lokalnych przedsiębiorców. Woreczki
zlecono do wykonania osobie prowadzącej działalność
krawiecką w Pelplinie.
Po wykonaniu gry, młodzież zaprezentowała swój pomysł
dzieciom uczestniczącym w letnim wypoczynku organizowanym
przez Parafię Katedralną – realizując turniej pamięci, ponadto
młodzież uczestnicząca w kursie w ramach integracji stworzyła
również swój turniej pamięci.

V Przegląd Zespołów Muzyki
Towarzystwo
Przyjaciół Zabytków Dawnej w Bazylice Katedralnej
(impreza towarzysząca XI

3 900,00 zł V Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Bazylice Katedralnej

stanowił imprezę towarzyszącą XI Jarmarkowi Cysterskiemu.
Na V Przegląd zaproszono młodzieżowe amatorskie zespoły
muzyki dawnej z całej Polski, które wykonują repertuar
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Pelplina

Jarmarkowi Cysterskiemu)

indywidualny (w sobotni wieczór) oraz wspólny (prezentowany
podczas niedzielnego koncertu finałowego). Ich pobyt w
Pelplinie koordynuje się również w programie z warsztatami
historyczno
–
teatralnymi
dla
młodzieży
szkół
przygotowujących program historyczny (turniej i biesiada w
sobotni wieczór). Dlatego też oferta skierowana była głównie do
młodzieży z Pelplina i okolic oraz powiatu tczewskiego, która
miała możliwość integrowania się z przybyłymi członkami
młodzieżowych zespołów muzyki dawnej. Przedsięwzięcie dało
tez szansę zapoznania ze swoistym rodzajem muzyki, z którym
zapewne kontakt ma rzadko.
Zaproszone zostały zespoły muzyki dawnej z Gdyni, Raszkowa,
Kalisza Pomorskiego oraz Drezdenka. W ramach zadania odbył
się przemarsz zespołów przez miasto, zapraszający
mieszkańców do uczestnictwa w prezentacjach, krótki koncert
flażoletów przed Bazyliką Katedralną oraz dwugodzinny koncert
konkursowy.
Drugą odsłonę Przeglądu stanowił 18 września 45 minutowy
koncert galowy po Mszy Św. Jubileuszowej XI. Jarmarku
Cysterskiego, po nim zespoły otrzymały podziękowania oraz
upominki książkowe i gadżety z rąk Burmistrza Miasta i Gminy
Pelplin Andrzej Stanucha oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Zabytków Pelplina Alicji Słyszewskiej. Po południu zespoły
wzięły czynny udział w korowodzie jarmarcznym
przemierzającym ulice Pelplina. Przez kolejne 4 godziny
prezentowały muzykę dawną w obiektach pocystekich
(krużganki, wirydarz, ogrody) podnosząc tym atrakcyjność
imprezy. Podczas niedzielnego popołudnia, na terenie dawnego
opactwa cysterskiego młodzież zaprezentowała kulturę
muzyczną w miejscach, w których mieszkańcy oraz turyści
przyjeżdżający do Pelplina mogą odpocząć i napawać się
pięknem lokalnej architektury, sztuki i przyrody.

Stowarzyszenie
"Wesoła Stonoga"

Wesoła Stonoga na dwóch nogach

3 450,00 zł Projektem zostało objęte 30 dzieci. W ramach zadania
zorganizowana została grupa szczudlarsko-teatralna składająca
się z uczniów pelplińskich szkół, która swoimi występami
uatrakcyjniła ważne wydarzenia szkolne, gminne i powiatowe,
co wpłynęło korzystnie na atrakcyjność turystyczną Pelplina i
promocję Powiatu Tczewskiego.
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Uczestnicy zostali zapoznani z historią Pelplina i tradycją
występów ulicznych, nauczeni bezpiecznego poruszania się na
szczudłach oraz prostych sztuczek kuglarskich. Po
zorganizowaniu grupy, zakupieniu szczudeł, strojów i
rekwizytów oraz opracowaniu programu dzieci wraz z
opiekunami uczestniczyły w różnych wydarzeniach: Jarmark
Cysterski, Dni Pelplina, Dzień Dziecka, festyny.

Parafialny Zespół
Caritas Pelplin

Organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci i młodzieży w ramach
zajęć „Parafialnego Centrum
Dzieci i Młodzieży”

3 700,00 zł Celem zadania było podwyższenie jakości spędzania wolnego

czasu, prorogowanie zdrowego i higienicznego stylu życia,
kształtowanie osobowości, wpieranie i stymulowanie rozwoju
społecznego dzieci i młodzieży, wzmacnianie pozytywnych
więzi środowiskowych, rozwijanie pozytywnych wzorców,
nauczenie współpracy w grupie, uwrażliwienie na potrzeby
drugiego człowieka.
Bogaty i ciekawy program pozwolił na pełną realizację
zamierzonych celów. W czasie wypoczynku realizowany był
program edukacyjny „Cudze chwalicie swego nie znacie”, który
poświęcony był historii Pelplina i wpisał się w obchody 80.
Rocznicy nadani miastu praw miejskich.
Wyjazd ten był dla uczestników formą nagrody za całoroczną
wytężoną pracę na rzecz społeczności parafii katedralnej.
Każda
grupa
realizowała
program
dydaktyczno
–
wychowawczy, który urozmaicały piszesz wycieczki po
najbliższej okolicy, kąpiele w jeziorze, rozgrywki sportowe oraz
wyjazdy autokarowe w czasie, których dzieci zwiedzały Sopot i
miały możliwość
wziąć udział w seansie filo mym w
Multikinie. Każda z grup mała też okazję wypoczywać w Parku
Wodny w Kościerzynie.

Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów

Spotkania integracyjne seniorów

1 800,00 zł Celem zadania była aktywizacja grupy ok. 100 seniorów,

mieszkańców Pelplina i okolic, a także integracja środowisk,
poprawa jakości życia i profilaktyka zdrowotna.
W ramach zadania, 13 października 2011 r. obchodzono „Dzień
Seniora”. Świętowanie rozpoczęto Mszą Świętą, następnie
uczestnicy przeszli do restauracji „Solec”. Część oficjalną
uświetnił występ szkolnego zespołu folklorystycznego „Gzuby z
Pelplińskiej Dwójki”. Po przywitaniu zaproszonych gości,
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seniorów, złożeniu życzeń i podziękowań odbyła się biesiada i
zabawa taneczna.
15 grudnia, odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem
Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanucha. Podczas
spotkania nie zabrakło tradycyjnych życzeń, dzielenia się
opłatkiem, śpiewu kolęd, a także wizyty św. Mikołaja.
Odwiedzono także z życzeniami członków Koła - osoby starsze,
chore, wręczając im symboliczną paczkę.

UKS Jedynka

Integracja dzieci i młodzieży w
ramach turnieju koszykówki

1 200,00 zł Uczestnikami zadania była grupa 50 chłopców w wieku od 6 do

Parafialny Zespół
Caritas Wielki Garc

Wypoczynek dzieci i młodzieży

2 200,00 zł Głównym założeniem realizacji turnusu kolonijnego dla dzieci i

13 lat – mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin, głownie z rodzin
o niestabilnej sytuacji materialnej. Zadanie miało na celu
organizację czasu wolnego poprzez przeprowadzenie zajęć
sportowych połączonych z turniejami w koszykówce.
Uczestnicy spotykali się w soboty od września do grudnia. W
czasie spotkań uczestnicy zadania korzystali z wyżywienia w
Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie. Cykl
spotkań zakończył się turniejem gdzie wręczone zostały nagrody
i puchary.
młodzieży był atrakcyjny, radosny i bezpieczny wypoczynek..
Turnus kolonijny realizował program edukacyjno – kulturalny
(przyswajanie umiejętności zachowania się w grupie
,środowisku i różnych sytuacjach okolicznościowych, ponadto
bezpiecznego korzystania z przebywania nad wodą i innych
atrakcyjnych miejscach ).Koloniści zapoznały się z regionem i
tradycjami kaszubskimi . Turnus kolonijny zawierał dużo
elementów prozdrowotnych, takich jak zawody sportowe,
pływanie, wycieczki piesze, itp. Ponadto realizowany był
program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu zapobiegania
przemocy i przestępczości, na temat szkodliwości tytoniu,
nadużywania alkoholu. Treści te były przekazywane
uczestnikom wypoczynku poprzez pogadanki okolicznościowe,
rozmowy w mniejszych grupach oraz wykonywanie rysunków
na ten temat. Na koloniach dzieci miały okazję do nauki
właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, rozwijały
swoją twórczość.
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Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów

Aktywny Senior

Polski Komitet
Pomocy Społecznej

Organizacja „Dnia Seniora” i
spotkania opłatkowego dla osób w
wieku emerytalnym

720,00 zł Celem zadania było zaktywizowanie grupy ok. 40 seniorów,

mieszkańców Pelplina i okolic, a także integracja środowisk,
poprawa jakości życia i profilaktyka zdrowotna. Wykonanie
zadania rozpoczęło się 28 lipca 2011 r. wycieczką do
miejscowości Szteklin. Tam odbyła się biesiada przy ognisku.
Atrakcją wycieczki była kąpiel w jeziorze, pływanie kajakami
po jeziorze, spacer z kijkami (Nordic Wolking), gra w
badmintona, konkursy, gry oraz wspólna zabawa.
1 000,00 zł W ramach zadania 21 października 2011 r. zorganizowane
zostało spotkanie dla osób starszych w wieku emerytalnym, z
okazji Dnia Seniora. Udział w spotkaniu wzięło 50 osób. W
okresie przed Bożym Narodzeniem (21 grudnia 2011 r.) odbyło
się spotkanie opłatkowe dla 50 osób. Adresatami zadania były to
osoby starsze i weku emerytalnym, osamotnieni mieszkańcy
Pelplina, których nie stać na korzystanie z komercyjnych form
spędzania wolnego czasu. Osoby objęte pomocą były kierowane
do PKPS przez służby socjalne.

Środki na realizację w/w zadań zostały przekazane na konta organizatorów po podpisaniu umów o wsparcie ich realizacji.
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