
 

Formularz zgłaszania opinii 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku 

publicznego na rok 2011” 

1. Proponowane obszary współpracy w ramach „Programu współpracy Gminy Juchnowiec 
Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd 
pożytku publicznego na rok 2011” 

 

 Proponowane obszary współpracy 
w roku 2011 

Proponowane priorytety/zadania 
w roku 2011 

1. Ochrona i promocja zdrowia 

 

a) działalnośd profilaktyczna, edukacyjna w 

zakresie zdrowia i jego ochrony, 

b) promocja zdrowego stylu życia i 

akcentowanie znaczenia zachowao 

zdrowotnych, 

2. Pomoc społeczna 

 

a) realizacja programów pracy socjalnej dla 

środowisk zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, 

b) wspierania integracji i reintegracji społecznej i 

zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

c) realizacja programów profilaktycznych i 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 

d) przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i 

nikotynizmowi, 

e) wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji 

opiekuoczo – wychowawczej, 

f) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób. 

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych a) aktywizacja zawodowa, zatrudnianie i 

przeciwdziałanie skutkom bezrobocia wśród 

niepełnosprawnych, 

b) działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 

c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

środowisku osób niepełnosprawnych 

d) integracja środowisk osób 

niepełnosprawnych. 

4. Rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości 

a) rozwój sfery gospodarczej Gminy oraz 

wspieranie małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

b) promocja ofert inwestycyjnych Gminy, 



c) współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 

w celu wspierania rozwoju gospodarczego. 

d) wspieranie rozwoju techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie 

nowych rozwiązao technicznych w praktyce 

gospodarczej 

5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie a) organizowanie alternatywnych form edukacji i 

rozwoju dzieci i młodzieży, 

b) działania na rzecz wyrównywania szans 

edukacyjnych młodzieży, 

c) wspieranie edukacji, terapii i integracji dzieci 

niepełnosprawnych, 

d) wspierania działalności wychowawczej 

poprzez organizację zajęd świetlicowych, a 

także organizację innych aktywnych form 

spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży. 

6. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
tradycji 

a) wspieranie organizacji konkursów i wystaw 

nawiązujących do tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

b) wspieranie organizacji imprez kulturalnych,  

c) wspieranie kultywowania lokalnej tradycji i 

ochrona dóbr kultury, 

d) wspieranie działao utrwalających tożsamośd 

kulturową Gminy, 

e) realizacja zadao o charakterze edukacyjnym i 

artystycznym, spotkania autorskie, festiwale 

kultury i sztuki, konkursy poetyckie, konkursy 

plastyczne dla dzieci i młodzieży. 

7. Kultura fizyczna a) upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i 

zdrowego trybu życia poprzez 

współorganizację imprez sportowych i 

sportowo-rekreacyjnych, zwłaszcza wśród  

dzieci i młodzieży, 

b) wspieranie organizacji imprez sportowych i 

sportowo-rekreacyjnych, zawodów 

sportowych, turniejów, 

c) wspieranie rozwoju bazy sportowej na terenie 

Gminy, 

d) wspierania udziału gminnych, sportowych 

reprezentacji w imprezach i zawodach 

sportowych o zasięgu pozagminnym, 

8. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego 

a) wspierania wszelkich form edukacji 

ekologicznej dzieci i młodzieży, 

b) edukacja w zakresie selektywnej zbiórki 



odpadów, 

c) wspieranie włączania dzieci i młodzieży do 

działao o charakterze proekologicznym. 

9. Wspierania organizacji pozarządowych i 
wolontariatu 

a) integracja organizacji pozarządowych i 

wolontariatu, 

b) udzielanie informacji dotyczących możliwości 

uzyskania dofinansowania poszczególnych 

działao ze środków Unii Europejskiej.   

10. Turystyka i krajoznawstwo a) propagowanie turystyki i krajoznawstwa 

wśród mieszkaoców Gminy, 

b) promocja i wspieranie rozwoju turystycznego 

na terenie Gminy, 

c) działalnośd promocyjna, informacyjna, 

poligraficzna i inna. 

 

2. Inne propozycje/ uwagi do przedstawionych propozycji (w przypadku braku miejsca proszę 
dołączyd nowy podpisany, arkusz): 
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………………………………………                                            …….…..……...…………………………… 

      (miejscowośd i data)                                                                           (imię i nazwisko upoważnionego 
    przedstawiciela organizacji pozarządowej) 

 

 


