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Podstawa prawna i merytoryczna sprawozdania 

 

  

 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy  

     (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 234. poz. 1536 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 885 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 

poz. 182 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 

1675 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  

o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 

2011 r. Nr 6, poz. 25). 
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Uchwalony przez Radę Miejską w Iławie Roczny Program Współpracy Miasta Iławy 

 z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok był adresowany do organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, prowadzących odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów 

jednostek samorządu terytorialnego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 

statutowym działaniom tych organów. Należą do nich w szczególności: 

1. stowarzyszenia,  

2. fundacje, 

a także: 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia 

 i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne;  

 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 

fizycznej, które: 

 nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 

celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

Realizatorami programu ze strony Miasta Iławy były w szczególności: 

a) Rada Miejska w Iławie i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki finansowej 

i społecznej miasta oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami. Ponadto Rada 

Miejska uchwala roczny program współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami 

pozarządowymi. 

b) Komisja Konkursowa powołana każdorazowo do otwarcia i zaopiniowania ofert złożonych 

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleconych przez powiat organizacjom 

pozarządowym. 

c) wydziały Urzędu Miasta lub samorządowe jednostki organizacyjne miasta. 

Zadaniem wydziału Urzędu Miasta lub samorządowej jednostki organizacyjnej miasta było: 

 ogłaszanie otwartych konkursów, przyjmowanie ofert, 
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 powołanie komisji konkursowej, 

 ogłaszanie wyników otwartych konkursów ofert, 

 zawieranie umów o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego  

z wyłonionymi organizacjami, 

 unieważnienie otwartego konkursu ofert, 

 opracowywanie specyfikacji zleconych zadań, 

 rozliczanie i kontrola realizacji tych zadań. 

   

Realizatorami programu w szczególności były: 

1. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: 

 konsultowania projektów aktów prawa miejscowego skierowanych do konsultacji przez 

Burmistrza Miasta Iławy zgodnie z Regulaminem konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

i o wolontariacie, projektów aktów praw miejscowego, 

 konsultowania projektu wieloletniego i rocznego programu współpracy, 

 stosowania trybu postępowania w sprawie składania ofert o wspieranie lub powierzenie 

realizacji zadania publicznego, 

 wykorzystania otrzymanych środków finansowych zgodnie z zawartą umową, 

 

2. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie w zakresie: 

 pomocy informacyjnej, szkoleniowej i doradczej dla organizacji pozarządowych, 

 porad z zakresu sposobów pozyskiwania funduszy, 

 pomoc w opracowywaniu wniosków o dotacje, konsultacje projektów, 

 współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, 

 innych działań wynikających z przyjętych standardów COP. 

Okres realizacji  

1. Niniejszy program realizowany był w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

2. Terminy realizacji poszczególnych zadań określono w warunkach otwartych konkursów ofert 

na realizację zadań publicznych w 2013 roku. 
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W roku 2013, zgodnie z zapisami Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami 

pozarządowymi, za priorytetowe uznano następujące zadania:  

I. Zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku: 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim mieszkańców 

miasta, jak i osób przybywających do miasta. 

2. Prowadzenie szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów iławskich szkół 

podstawowych i gimnazjów. 

3. Edukacja w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki w zakresie: 

- profilaktyki raka piersi 

- ograniczenie wykluczenia społecznego osób niewidomych i tracących wzrok 

- ograniczenie wykluczenia społecznego osób chorych na cukrzycę. 

4. Wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielnego 

funkcjonowania. 

5. Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych. 

6. Wspieranie pomocy stypendialnej dla uczniów iławskich gimnazjów. 

7. Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie: 

- tenisa ziemnego 

- wioślarstwa 

- piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 

- tenisa stołowego 

8. Aktywność Sportowa – profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży 

poprzez sport. Stworzenie dzieciom i młodzieży dodatkowych możliwości aktywnego spędzania 

czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, a przede wszystkim nauki uniwersalnych umiejętności 

społecznych i przeciwdziałanie sięganiu po środki psychoaktywne.  

Na wykonanie powyższych zadań Burmistrz Miasta Iławy ogłosił otwarte konkursy ofert.   

Po ocenie przedłożonych ofert Komisja dokonała ich wyboru. Były to organizacje wymienione poniżej. 

  

Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość 

przyznanych środków 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego w 

Olsztynie. Odział Miejsko – 

Powiatowy w Iławie 14 – 200 

Iława ul. Sienkiewicza 24 

Realizacja programu polegającego na 

zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach  

wypoczynkowych w okresie letnim, 

mieszkańców miasta, jak i osób 

przybywających do miasta 

 

9 600 zł  

(dziewięć tyś. sześćset 

zł.) 
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Stowarzyszenie „Przystań” 14 – 

200 Iława ul. Chełmińska 1 

Wspieranie pomocy stypendialnej dla 

uczniów iławskich gimnazjów w ramach 

programu„Równe szanse” . 

6 160 zł  

(sześć tyś. sto 

sześćdziesiąt zł) 

Towarzystwo Tenisa Ziemnego 

w Iławie 14 – 200 Iława ul. 

Sobieskiego 47b/18 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – 

sportowych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie tenisa ziemnego 

6 000 zł 

(sześć tyś.zł ) 

MKS Zryw-Volley 14 – 200 

Iława ul. Mierosławskiego 10 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – 

sportowych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie piłki siatkowej dziewcząt  

i chłopców, 

13 000 zł.  

(trzynaście tyś. zł) 

Iławskie Towarzystwo 

Rekreacyjne 14 – 200 Iława ul. 

Niepodległości 11B 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – 

sportowych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie tenisa stołowego. 

6 000 zł  

(sześć tyś. zł ) 

 

Klub Wioślarski „WIR” Iława 

14 – 200 Iława ul. Mikołaja 

Kopernika 6 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – 

sportowych dla dzieci i młodzieży  

w zakresie wioślarstwa 

10 100 

(dziesięć tyś. sto zł) 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Powiatu 

Iławskiego „Promyk” w Iławie 

Ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego wśród osób chorych na 

cukrzycę 

1 600 zł. 

( tysiąc sześćset zł.) 

Stowarzyszenie Iławski Klub 

Amazonki, Iława 

Program edukacyjny w zakresie promocji 

zdrowia i profilaktyki raka piersi 

1 500,00 zł 

(tysiąc pięćset zł) 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Iławie 

Wspieranie dzieci i młodzieży  

niepełnosprawnej w dążeniu do 

samodzielnego funkcjonowania  

4 000,00 zł 

(cztery tyś zł) 

Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Iławie 

Wspieranie aktywności osób 

niepełnosprawnych 

4 100,00zł 

(cztery tyś. sto zł) 

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Warm – Mazurski w 

Olsztynie 

Lepiej zapobiegać niż leczyć – 

ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego wśród osób niewidomych i 

tracących wzrok 

1 200 zł 

( tysiąc dwieście zł.) 

Międzyszkolny Klub Sportowy 

ZRYW – VOLLEY Iława 

Aktywność sportowa zajęcia pozaszkolne o 

charakterze sportowym dla dzieci i 

młodzieży iławskiej z grup 

podwyższonego ryzyka w zakresie piłki 

siatkowej 

3 000 zł  

( trzy tyś. zł.) 

Uczniowski Klub Sportowy  - 

Iławski Klub Kyokushin Karate 

Aktywność sportowa zajęcia pozaszkolne o 

charakterze sportowym dla dzieci i 

młodzieży iławskiej z grup 

podwyższonego ryzyka w zakresie katare 

3 000 zł 

( trzy tyś. zł.) 

Iławskie Towarzystwo 

Rekreacyjne 

Aktywność sportowa zajęcia pozaszkolne o 

charakterze sportowym dla dzieci i 

młodzieży iławskiej z grup 

podwyższonego ryzyka w zakresie Kick 

Boingu i TKD 

3 000 zł 

( trzy tyś. zł.) 

Klub Wioślarski WIR Aktywność sportowa zajęcia pozaszkolne o 

charakterze sportowym dla dzieci i 

młodzieży iławskiej z grup 

podwyższonego ryzyka w zakresie 

wioślarstwa 

3 000 zł 

( trzy tyś. zł) 
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II.  Wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i instytucji w zakresie upowszechniania kultury, sportu 

i promocji miasta oraz integracji europejskiej, w tym między innymi: 

1. szkolnych orkiestr, 

2. klubów żeglarskich działających przy MOS, 

3. wspieranie inicjatyw różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury 

(realizowane w ramach wydatków ICK), 

4. prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży piłki nożnej, lekkiej 

atletyki i piłki ręcznej (realizowane w ramach wydatków ICSTiR), 

5. nagradzanie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

poprzez przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień (realizowane w ramach wydatków 

ICSTiR), 

Za wykonanie powyższych zadań odpowiedzialne były: 

a. Iławskie Centrum Kultury. 

W budżecie Iławskiego Centrum Kultury znajdują się środki finansowe na Wspieranie inicjatyw 

różnych instytucji i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury, które zatwierdzone przez 

Radę Miasta, poszczególnym podmiotom przyznaje Rada Kultury na podstawie składanych przez 

Organizacje wniosków.  

Informujemy, że w roku 2013 znalazły się środki w wysokości 35.000zł, które zostały 

rozdysponowane w następującej wysokości:  

1. Stowarzyszenie Chór CAMERATA – 11.750zł 

- działalność statutowa 

- udział Chóru w Przeglądach i Festiwalach 

2. Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” – 6.500zł 

- szkolenie dzieci i młodzieży 

3. Iławski Klub AMAZONKI – 2.310zł 

- prowadzenie zespołu Amazonki - Polanka 

- Październikowe Dni Walki z Rakiem – organizacja Marszu Życia i Nadziei   

4. Stowarzyszenie Kulturalno Artystyczne „SART” – 3.500zł 

- organizacja Pleneru malarsko – rzeźbiarskiego 

5. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – 2.000zł 

- warsztaty teatralne, zakup rekwizytów do spektaklu 

6. Spółdzielczy Dom Kultury „POLANKA” – 4.000zł 

- działania dla dzieci w ramach Akcji Lato oraz Ferie Zimowe  

- prowadzenie zajęć muzycznych dla zespołu Amazonki-Polanka 

7. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej – 1.540zł 

- organizacja imprez integracyjnych „Bawmy się razem” 
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8. Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Galeria „na wprost” – 3.400zł - wydanie katalogu 

okolicznościowego 

Ponad to, w ramach posiadanych środków, ICK dofinansowało także jednorazowe działania 

kulturalne Organizacji i Instytucji, wśród których znalazły się: Święto Flagi Państwowej 

organizowane przez Hufiec ZHP, Popołudnie z Kulturą Ukraińską, które jest realizowane przez 

Związek Ukraińców koło w Iławie. 

Każdego roku Burmistrz Miasta Iławy przyznaje nagrody i wyróżnienia za szczególne zasługi 

w upowszechnianiu kultury. Są one przyznawane na podstawie wniosków składanych przez 

instytucje, Organizacje i Stowarzyszenia. Wśród wyróżnionych znajdują się osoby bardzo 

zaangażowane w pracę kulturalną, które są członkami różnych Stowarzyszeń . Wyróżnienia za 2013 

otrzymali: 

1. Ilona Dworecka – Staszewska - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Iławie 

2. Danuta Kwiecień – Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne SART  

3. Anna Waszelewska – Gimnazjum Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

4. Jacek Niechczyński – Stowarzyszenie Twórców Kultury IST-art 

5. Monika Pietrzak – Firma Dompol Pro 

6. Zbigniew Kowalewski – Firma Chermet  

7. Oktawia Alicka – Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne SART 

8. Patrycja Tarasiuk – Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” 

9. Milena Wysocka – Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA”  

10.Yubin Jung-Dagmara Muszyńska – Uczniowski Klub Sportowy „GRACJA” 

 

Nagrody w dziedzinie kultury otrzymali: 

1. Grażyna Kołodziejek – plastyka 

2. Eryka Ostrowska – malarstwo olejne 

3. Agata Marchlewska – twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury na rzecz Gminy 

miejskiej 

4. Andrzej Świdziński – film 

5. Wiesław Niesiobędzki – poezja 

6. Michał Wróblewski – twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury na rzecz Gminy 

miejskiej 

7. Michał Młotek – literatura, popularyzacja dziedzictwa kulturowego i lokalnej historii 

8. Zespól Wokalno- Instrumentalny „Canticorum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

– muzyka 

9. Mateusz Tarasiuk - Sandra Wilemska – taniec towarzyski 

10. Adrian Łuszczki - Aleksandra Przytuła – taniec towarzyski 

11. Dawid Błaszczyk - Natalia Jung – taniec towarzyski 

12. Jacek Sztankowski – taniec towarzyski 

 

Nagrody za całokształt otrzymali: 

1. Maciej Marciniak   

2. Marek Kałuża  

3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta  

 

  

b. Iławskie centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. 
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W roku 2013 Gmina Miejska Iława – poprzez Iławskie Centrum Sportu, Turystyki  

i Rekreacji - wspierała finansowo szkolenie dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach 

sportowych: 

- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców 

- piłka ręczna chłopców 

- piłka nożna 

- lekka atletyka 

- tenis 

- tenis stołowy 

- wioślarstwo 

- żeglarstwo 

- sporty walki 

- sport osób niepełnosprawnych  

- sporty obronne 

- szkoła pływania 

 

 

Na podstawie porozumienia między Gminą Miejską Iława a Starostwem Powiatowym 

w Iławie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 18 400 zł 

na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa. 

 ilość trenujących – ok. 150 osób w dziesięciu grupach 

Ponadto wsparcie finansowe otrzymały: 

- KS Jeziorak Iława (piłka nożna) – 54 400 zł  

 ilość trenujących – ok. 140  osób  

 

- KS Jeziorak Iława (lekka atletyka) – 11 000 zł  

 ilość trenujących – ok. 20 osób 

 

- KS Jeziorak Iława (piłka ręczna) – 4 500 zł  

 ilość trenujących – ok. 20 osób  

 

- Klub Karate Kyokushin – 2 900 zł  

 ilość trenujących – ok. 50 osób  

 

- ITR – Taekwondo – 4 200 zł  

 ilość trenujących – ok. 50 osób  

 

- Szkoła Pływania „ORKA” – 3 200 zł  

 ilość trenujących – ok. 200 osób  

 

- IKS „Morena” – 1 800 zł  

 

- Liga Obrony Kraju – 2 500 zł  

 

- UKS IronMan – 1 000 zł  

 

Na stypendia sportowe i nagrody dla zawodników i trenerów w budżecie Iławskiego 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2013 r. zabezpieczono kwotę 55 400 zł.  
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c. Wydział promocji i współpracy z zagranicą ( wydział Urzędu Miasta Iławy). 

      Iławskie Stowarzyszenie  do Współpracy z Gminą Tholen otrzymało 602 zł na pokrycie kosztów 

usług gastronomicznych oraz pomoc w organizacji przyjazdu przedstawicieli Stowarzyszenia 

 z Tholen, Holenderskiego Czerwonego Krzyża oraz nauczyciela języka angielskiego z Tholen w dn. 

27 – 30.10.2013 r. w ramach realizacji programu partnerskiego Iława – Tholen. 

Ponadto na oficjalnej stronie internetowej Iławy www.ilawa.pl oraz na oficjalnym profilu Iławy na 

profilu facebook.pl w 2013 roku były publikowane informacje o organizowanych wydarzeniach, 

Były także przekazywane materiały promocyjne na różnego rodzaje akcje i happeningi. 

II. Działania Centrum Organizacji Pozarządowych w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki  

Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

polegające na: 

a. Centrum Organizacji Pozarządowych: 

Działaniami Centrum Organizacji Pozarządowych objęte były wszystkie organizacje pozarządowe  

z terenu miasta Iławy, wszystkie grupy nieformalne oraz osoby chcące aktywnie działać dla swojej 

społeczności. 

 

W ramach działalności COP w Iławie od 01 stycznia 2013 roku do 31.10.2013  były podjęte 

następujące działania: 

 zorganizowano: 

-  8 jednodniowych szkoleń/spotkań z organizacjami pozarządowymi, 

-  2 spotkania Burmistrza Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi, 

 udzielono  89 informacji telefonicznych trwających powyżej 2 minut,  

 wysłano 26  newsletterów zawierających min. 3 informacje o działalności sektora  

z terenu powiatu iławskiego wraz z informacjami o konkursach dla organizacji, 

 przedstawiciele COP uczestniczyli w 4 walnych zebraniach sprawozdawczych na zaproszenie 

organizacji z terenu miasta Iławy. 

 przedstawiciele COP uczestniczyli w posiedzeniach komisji konkursowych dot. otwartych 

konkursów ofert (3 x Urząd Miasta Iławy) 

 COP był współorganizatorem corocznej konferencji sprawozdawczej Rady Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Iławskiego, 

 COP konsultował Roczne Programy Współpracy na rok 2014,  

 została opracowana i opublikowana gazetka organizacji pozarządowych ANIMATOR 

http://www.ilawa.pl/
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 przepracowano z organizacjami 158 godzin doradczych i animacyjnych na terenie Iławy, 

spotkania dotyczyły zagadnień: zakładania stowarzyszeń, obowiązków sprawozdawczych, 

dokonywania zmian w statucie, zwłaszcza zmian w KRS; 

Godziny te dotyczyły indywidualnych spotkań animatora/doradcy w COP  

z organizacjami w celu wypracowania planów działań, wypracowania pomysłów na projekt, 

doradztwa w sprawie aktywizacji lokalnej społeczności. Dzięki temu powstało 11 projektów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych,. 

 COP promował NGO na wojewódzkim portalu internetowym WiMNGO.pl oraz wśród 

lokalnych portalach informacyjnych.  

 COP wspomagał Centra Wolontariatu istniejące w Iławie, pośredniczył w pozyskiwaniu 

wolontariuszy oraz pozyskiwaniu ofert pracy dla wolontariuszy. 

 

 

Na działania COP – u Miasto Iława przeznaczyło w 2013 roku 2000 zł. 

 

b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:  

 

W budynku MOPS przy ul. Westerplatte 5 niżej wymienione Organizacje Pozarządowe miały swoje 

biura: 

1. Polski Związek Niewidomych Iława, 

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Iławie, 

7. Polski Czerwony Krzyż Koło w Iławie. 

8. Związek Sibiraków Koło Terenowe w Iławie 

9. Stowarzyszenie Polaków Pokrzywdzonych przez III Rzeszę 

10. Związek Inwalidów Wojennych RP 

11. Polski Komitet Pomocy Społecznej. 

W budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej miało swoją siedzibę Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy 

Społecznej. 

 

c. Ośrodek Psychoedykacji, Profilaktyki Uzależnień i pomocy Rodzinie 
W budynku OPPUiPR ul. Chełmińska 1 mają swoje siedziby Organizacje Pozarządowe: 

 

1. Iławski Klub „Amazonki”  

2. Stowarzyszenie „Przystań”  

3. Towwarzystwo Przyjaciół Dzieci  

4. Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona  

5. Związek Pszczelarzy  

6. Stowarzyszenie „Pokolenia”  

7. Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców koło terenowe nr 65 w Iławie 
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8. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie 

9. Stow. „Civitas Christiana”  

10. Stow. „Media Art”  

11. Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 

koło w Iławie 

12. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło M-G w Iławie 

13. Stowarzyszenie Tholen  

14. Stowarzyszenie „Orka”  

15. Stowarzyszenie Wękarzy. 

 

 

Organizacje Pozarządowe działające na terenie Iławy, oprócz możliwości korzystania z pomieszczeń 

w budynku OPPUiPR, mogły również korzystać z telefonu, faksu, ksera oraz pomocy COP - u.  

 

Koordynacją Programu zajmował się Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 

Rodzinie w Iławie.  

 


