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Pełna nazwa
organizacji

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”
Nr KRS 0000191432
Organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Dane
teleadresowe

ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 645 71 00
poczta@bezpiecznypowiatostrowski.pl
www.bezpiecznypowiatostrowski.pl

Osoby
reprezentujące
organizację

Zbigniew Kamiński – Prezes Zarządu
Leszek Falbowski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Liwartowski – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Ugniewska – Sekretarz
Anna Krajewska – Skarbnik
Janusz Iwanowski – Członek Zarządu
Wojciech Eugeniusz Krzyżanowski – Członek Zarządu

Główne obszary 1. Tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości i
działania (cele ) patologii oraz budowanie programów profilaktycznych.
2. Wytworzenie
bezpieczeństwa.
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3. Tworzenie stanu bezpieczeństwa zachęcającego do prowadzenia działalności
gospodarczej.
4. Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.
5. Pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa.
6. Zaangażowanie wszelkich możliwych podmiotów w partnerską współpracę
międzyinstytucjonalną w zakresie realizacji programów zapobiegawczych.
7. Prowadzenie badań środowiskowych wskazujących na potrzebę i zasadność
podjęcia działań programowych, poprzez: analizę dynamiki przestępczości,
geografii czasowo - przestrzennej zdarzeń, rozpoznania czynników
warunkujących stopień zagrożenia przestępczością, a także badanie opinii
środowiska w przedmiocie czynników wpływających na poczucie
bezpieczeństwa oraz poziomu poczucia tego zagrożenia.
8. Opracowanie na bazie tak skonstruowanego planu - "mapy przestępczości" właściwych proporcji programowych, adekwatnych do zagrożenia, uwzględniając
odczucia społeczne oraz infrastrukturę terenu.
9. Pomoc ofiarom
komunikacyjnych.
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10. Działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

11. Pozyskiwanie środków finansowych, niezbędnych dla realizacji programu
"bezpieczny powiat ostrowski".
12. Działanie na rzecz poprawy warunków pracy i służby funkcjonariuszy Policji
i Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy poszkodowanym w służbie i ich
rodzinom.
13. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie,
wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i
kulturalnego.
14. Ochrona dziedzictwa narodu polskiego.
15. Upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i
promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
16. Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, ekologicznej i zdrowotnej.
17. Kultywowanie historii, tradycji kultury ze szczególnym uwzględnieniem
folkloru i tradycji.
18. Promowanie walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społecznokulturalnego, oświaty regionalnej i turystyki.
19. Wspieranie inicjatyw polonijnych poza granicami Polski.
Dotychczasowe Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” był współorganizatorem
osiągnięcia i
szeregu spotkań, konkursów, imprez promujących wiedzę z zakresu
doświadczenia bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, sprawności i umiejętności przeciwpożarowych,
spędzania wolnego czasu w okresie wakacji i ferii zimowych m. in. podczas X
Dożynek Powiatowych w Zuzeli. Powyższe działania skierowane były w
szczególności do dzieci oraz młodzieży z terenu powiatu ostrowskiego np.
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej; Eliminacje
Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży;
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym; Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego; Powiatowy Konkurs Historyczny; Powiatowy Konkurs
Strzelecki; Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej –
o puchar Starosty Ostrowskiego z okazji Powiatowych obchodów Dnia
Niepodległości; Konkurs literacki INVICTUS 2015 (konkurs mający na celu
rozpropagowanie zasad bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu
ostrowskiego oraz wyłonienie i w szczególny sposób nagrodzenie tych osób,
które swą postawą moralną, zaangażowaniem społecznym przyczyniają się do
dobra ogółu).
Stowarzyszenie wspiera działania Policji oraz Straży Pożarnej, w tym jednostek
OSP dokonując zakupu sprzętu ratowniczego.
Stowarzyszenie realizowało umowy partnerskie dotyczące m.in. „Modernizacji
budynku LO w Ostrowi Mazowieckiej”, „Przebudowy Ogródka Jordanowskiego

w Ostrowi Mazowieckiej”. Udzielało pomocy
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
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Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” było organizatorem projektu pn.
„Pierwsi w sporcie, mocni w nauce, skuteczni w życiu”, którego celem była
popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej z
terenu województwa mazowieckiego poprzez przeprowadzenie zawodów
sportowych w ramach Mazowieckiej Olimpiady Młodzieżowej.
W roku 2017 Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” było
współorganizatorem 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie
powiatu ostrowskiego oraz konferencji pt. „Narkotyki i dopalacze – zjawisko,
wielowymiarowe zagrożenia, profilaktyka na poziomie szkolnym i środowiska”.
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski” było współorganizatorem
Wystawy grzybów. Której celem było zainteresowanie mieszkańców powiatu
ostrowskiego tematyką bezpiecznego grzybobrania oraz konferencji pt. Narkotyki
i dopalacze – zjawisko, wielowymiarowe zagrożenia, profilaktyka na poziomie
szkolnym i środowiska”. W roku 2018 Stowarzyszenie kolejny raz włączyło się
w organizację 26. Finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie
powiatu ostrowskiego.

