WSTĘPNY KATALOG PRIORYTETOWYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH
DO UJĘCIA W ROCZNYM PROGRAMIE WSPÓŁPRACY MIASTA PIŁY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK
OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
1

Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – klub abstynencki

2

Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

3

Prowadzenie świetlicy terapeutycznej

POMOC SPOŁECZNA
1

Dożywianie osób ubogich (zadanie wieloletnie 2017-2018)

2

Schronienie (zadanie wieloletnie 2017-2018)
- schronisko dla osób bezdomnych
- noclegownia

3

Dystrybucja żywności (zadanie wieloletnie 2017-2018)

4

Dystrybucja mebli i sprzętu AGD

5

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów, półkolonii

6

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w dni wolne od nauki lub w godzinach popołudniowych
(styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień)

7

Promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy z zakresu pomocy społecznej

8

Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (zadanie wieloletnie 2017-2018)

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
1

Edukacja ekologiczna: Ochrona przyrody w Polsce – wielość form i bioróżnorodność – warsztaty porównawcze na
przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Bory Tucholskie

2

Kampania społeczna: Opieka nad kotami wolno żyjącymi

3

Edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Pile

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO
1

Realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych np. w formie festiwali, przeglądów, konkursów, wydarzeń
muzycznych, chóralnych, teatralnych, literackich, tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych

2

Popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Piły i wybitnych pilan w formie niekomercyjnych i niskonakładowych
wydawnictw (w tym płytowych), organizacja konferencji, sympozjów i seminariów

3

Realizacja przedsięwzięć o charakterze edukacji kulturalnej i poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego
poprzez opracowanie i przeprowadzenie programów adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów

KULTURA FIZYCZNA
1

Szkolenie dzieci i młodzieży

2

Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym

3

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

4

Udział w przedsięwzięciach sportowych, organizowanych poza Piłą

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
1

Wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych

INNE ZADANIA PUBLICZNE
1

Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia

2

Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

3

Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich

4

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności
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